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Apresentação 
 
 
 

A Semana da FACED, juntamente com a Semana da Educação e com o 

Seminário Anual de pesquisa em Educação do PPGE, é um evento vinculado ao 

Departamento de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Faculdade de Educação da UFJF. Esse evento possibilita momentos importantes de 

apresentação e aprofundamento de trabalhos desenvolvidos pelos professores/as de 

ensino superior, profissionais da Educação Básica, estudantes de Pedagogia e das 

demais Licenciaturas, do mestrado e do doutorado em Educação. A discussão 

acadêmica gerada através da apresentação e discussão dos trabalhos no evento busca 

promover um diálogo de experiências didático-metodológicas e discussões 

epistemológicas sobre as práticas e as pesquisas educacionais. 

 

Eixo temáticos:  

  

Políticas públicas e Educação 

Educação, diversidade e cultura 

Educação, movimentos sociais e democracia   

Artes, visualidades e educação 

Formação de professores 

Trabalho docente 

Práticas educativas 

Currículo 
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Resumo 
O ensaio que ora se apresenta, ao transitar pela atual conjuntura político-educacional 
vivenciada pela educação brasileira, objetiva apreender as significações atribuídas à 
Educação Ambiental ao longo do processo de construção da Base Nacional Comum 
Curricular e suas implicações na última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio. As 
reflexões propostas justificam-se diante dos posicionamentos neoliberais que se encontram 
intrínsecos nas ditas reformas educacionais, sendo estas configuradas no cenário educacional 
brasileiro a partir de conspirações que, em meio a vozes e forças conservadoras que 
tencionam, tão somente, a manutenção do status quo da sociedade capitalista, consagram 
intencionalidades com a publicação da Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017a) e da Versão Final da 
Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017b). Nesse direcionamento, o ensaio 
fundamenta-se nas considerações de Macedo (2014, 2015), por explicitar a convergência de 
interesses de sujeitos políticos públicos e privados no âmbito educacional; e de Frigotto 
(2017), por evidenciar a virulência contida nas ideologias políticas e pedagógicas que se 
expressam, tanto na sociedade quanto na educação brasileira, em tempos de rompimento 
com a ordem democrática vigente. São chamados ainda autores da Educação Ambiental, 
como Layrargues e Lima (2014) e Cosenza et al. (2014), por apresentarem diferentes 
interpelações tangentes ao campo social da Educação Ambiental que oscilam entre discursos 
e práticas hegemônicas e contra-hegemônicas e por vislumbrarem possibilidades de 
enfrentamento de violações de direitos humanos e injustiças socioambientais. O caminho 
metodológico percorrido insere-se na abordagem da pesquisa qualitativa por apresentar 
como objeto de investigação o conhecimento de fatos sociais a partir da compreensão do 
dinamismo inerente às relações sociais que os constituem, buscando maximizar a 
reflexividade entre interpelações descritivas e analíticas (TOZONI-REIS, 2008). Para tanto, 
em meio a um recôndito político-educacional, vieses oficiais para a Educação Ambiental 
construídos em diferentes conjunturas sociais são evidenciados de forma correlacionada a 
inferências qualitativas tangentes à interpretação de seus significados. Os resultados 
encontrados apontam para a concretude de ameaças conservadoras neoliberais que se 
desvelam contra a educação pública brasileira, especificamente contra o Ensino Médio, 
invisibilizando toda a criticidade que pode ser exteriorizada nas ações educativas tangentes à 
Educação Ambiental voltada para a justiça socioambiental. 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Justiça Socioambiental; Ensino Médio; Base Nacional 
Comum Curricular 
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Introdução 

 

 Pensar em Educação Ambiental - EA face ao conservadorismo neoliberal 

intrínseco nas reformas educacionais curriculares contemporâneas pressupõe 

considerar a conjuntura sociopolítica em que a reflexividade crítica tangente a este 

campo social é invisibilizada diante da racionalidade hegemônica das classes 

dominantes. Com a intencionalidade de reproduzir o status quo dos paradigmas 

estruturantes de um “modelo de sociedade que se expande pelo processo de 

modernização”, forjam-se discursos e práticas configuradas a partir de visões de 

mundo antropocêntricas, homogeneizadas e dicotomizadas no que tange às relações 

entre sociedade e natureza, impossibilitando a realização de ações educativas 

voltadas para a complexificação de injustiças socioambientais que se fundam no 

“modus operandi dessa sociedade” (GUIMARÃES, 2012, p. 105). 

 A construção do presente ensaio envolveu a estratégia teórico-metodológica 

da pesquisa qualitativa por meio da análise interpretativa documental das diferentes 

versões da Base Nacional Comum Curricular - BNCC no que tange à EA. A partir das 

elucidações de Tozoni-Reis (2008, p. 159), que concatenam a produção de 

conhecimentos críticos ao “compromisso de transformação das relações sociais e 

ambientais na perspectiva da emancipação”, buscamos compreender os enfoques 

atribuídos à EA por documentos educacionais repletos de oficialidade a partir de 

seus contextos sociopolíticos de produção.  

Sob o invólucro de discursos hegemônicos fundamentados em premências sociais 

normatizadas na Constituição Federal - CF (BRASIL, 1988), na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de Educação 

- PNE (BRASIL, 2014), as articulações político-educacionais em curso se pautam na 

indispensabilidade da BNCC para a melhoria da qualidade da educação e efetivam, 

assim, “uma forma de regulação, baseada na avaliação, segundo modelos privados 

de gestão” (MACEDO, 2014, p. 1.535). Nesse sentido, o trabalho justifica-se devido ao 

fato de reflexões críticas sobre as atuais reformas educacionais vivenciadas pela 

sociedade brasileira conjecturarem possibilidades de se repensar políticas públicas 

que se apoderam da “qualidade da educação como significante nodal capaz de 
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sobredeterminar as demandas de diferentes grupos que se constituem neste jogo 

político” (MACEDO, 2014, p. 1.536).  

 

O neoliberalismo e o conservadorismo 

 

Segundo Ball (2012 apud MACEDO, 2014, p. 1.536), a eflorescência de agentes 

sociais privados no campo educacional resulta de acordos político-econômicos que 

possibilitam a esses sujeitos interferirem nas políticas públicas educacionais a partir 

de perspectivas que objetivam domínios ideologizantes sobre os currículos. Tal 

representação, ao mesmo tempo que oculta princípios mercadológicos voltados para 

a mercantilização da educação, explicita discursos hegemônicos respaldados em 

dados estatísticos que projetam tanto a idealização de uma crise do sistema público 

educacional quanto o know-how necessário para “suturar o social”. Para o autor, o 

deslocamento das fronteiras nas relações público e privado constitui “redes de 

política” com repercussão global na “construção de subjetividades” mediante novas 

formas de “governamentabilidade” e “sociabilidade”, em que “o caráter público da 

educação, e sua ineficiência, funciona como um exterior constitutivo que cria um 

encadeamento de demandas em torno de reformas marcadas pela lógica do 

mercado” (BALL, 2012 apud MACEDO, 2014, p. 1.538).  

Essas tramas invisíveis que potencializam “a colaboração - e convergência - 

entre os setores público e privado [a partir da] importação das formas de ação 

empresarial para a gestão de bens públicos como a educação”, uma vez que “não se 

trata mais de financiar os projetos públicos, mas de criar e gerir projetos em parcerias 

com os Estados” (BALL, 2012 apud MACEDO, 2014, p. 1.544), fixam sentidos para a 

BNCC fundamentados na “hegemonia do imaginário neoliberal” (MACEDO, 2014, p. 

1.553) mediante a centralização curricular e a definição de “direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento” para cada ano de escolaridade da Educação 

Básica (BRASIL, 2016b, p. 1). Ao se relacionarem diretamente com “padrões de 

avaliação” do desempenho escolar implementados via processos de “desestatização 

da educação” e efetivação do “edu-business”, tais vertentes consolidam a atuação 

atores privados em soluções empresariais para o enfrentamento dos problemas 
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educacionais, face a “transferência de recursos públicos para empresas privadas do 

setor educacional” (MACEDO, 2014, p. 1.548). 

 Em meio a esta conjuntura educacional de direcionamentos neoliberais, 

sobrelevam-se posicionamentos conservadores de atores político-partidários 

defensores do Programa Escola Sem Partido, movimento este impulsionado por 

forças estratégicas que adquiriram visibilidade e expressividade justamente em um 

momento histórico de intensas afrontas da extrema direita à democracia brasileira. 

Sob o pretexto de combater pretensa doutrinação ideológica que estaria ocorrendo 

nas escolas, grupos sectários que idealizavam transfigurar não apenas o debate 

curricular em torno da BNCC, mas sobretudo o cenário político democrático 

brasileiro, direcionaram discussões inspiradas na “intolerância à diversidade de 

ideias e à liberdade de ensinar e aprender”, contrapondo-se a princípios 

constitucionais que garantem a “pluralidade de concepções pedagógicas e o 

necessário apreço à tolerância e respeito aos direitos humanos” (ANPED, 2016, s.p.). 

 O despautério destas ameaças ideológicas em âmbito educacional tomaram 

parte de movimentos conservadores que eclodiram, “em toda sua virulência” 

(FRIGOTTO, 2017, p. 7), nas mais diversas instâncias societais e se efetivaram com o 

processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff (PT), eleita democraticamente 

pelo voto popular, levando à Presidência da República não somente o Vice-

Presidente Michel Temer (PMDB), mas todo um projeto de Brasil que, a cada medida 

imposta, revela o caráter autoritário e antidemocrático de um governo despossuído 

de legitimidade constitucional. A primeira delas, realizada no mês subsequente à sua 

posse, consistiu na dita reforma do Ensino Médio via Medida Provisória - MP. Com 

força de lei, e sem considerar quaisquer parâmetros de diálogo com os profissionais 

da educação e estudantes da Educação Básica, a MP nº 746 (BRASIL, 2016a), expressa 

o “desmonte” do Ensino Médio frente às tendências privatizantes neoliberais da 

educação pública, uma vez que “aponta para uma formação educacional unilateral, 

cada vez mais aligeirada, restrita às exigências imediatas do mercado, (...) que impõe 

as regras para atender às suas necessidades e afasta as possibilidades de uma 

formação humana crítica e propedêutica” (APES, 2016, s.p.). 
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Aquiescemos que há muito se exige uma atenção direcionada do poder 

público para com a reestruturação da última etapa da Educação Básica, fato este que 

deveria ter fundamentado e direcionado um movimento nacional que possibilitasse a 

participação e o envolvimento de diferentes atores sociais em debates profícuos sobre 

o Ensino Médio, de modo a garantir a liberdade de expressão, o respeito às 

diferenças e o exercício da cidadania, visto que o fortalecimento da democracia se 

constitui em “um processo de aprendizado por meio da organização política dos 

grupos sociais, da luta por direitos ou por novas formas de relacionamento social” 

(FERREIRA, 2006, p. 181). No entanto, o oposto sucedeu-se no cenário educacional 

brasileiro e todas as críticas sofridas tornaram-se insuficientes para reverter o 

processo institucionalizado pela 

 

(...) base parlamentar do governo fortemente motivada para o projeto de 
aceleração da desmontagem do instituído no Brasil em bases não coincidentes 
com a hegemônica perspectiva de flexibilização do estado brasileiro para os 
interesses de poderosos agentes econômicos nacionais e internacionais e 
também de setores conservadores interessados em destituir a escola pública 
de ferramentas de formação crítica (CARRANO, 2017, s.p.). 

 

Fruto do autoritarismo e da imposição de preceitos que englobam a dita 

reforma do Ensino Médio, a Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017a) representa não apenas um 

retrocesso, mas um esfacelamento da educação pública brasileira que, ademais, 

vincula e condiciona a constituição do currículo desta etapa da Educação Básica à 

BNCC, ou seja, a um documento que, apesar de ainda não ter sido aprovado 

oficialmente pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, órgão competente para tal, 

apresenta uma versão final (BRASIL, 2017b) cuja consolidação efetivou-se mediante 

pressupostos políticos que consubstanciam uma perspectiva conservadora e 

neoliberal de educação. Mesmo o processo de construção da BNCC tendo sido 

insuflado por princípios e interesses mercadológicos que vão ao encontro das 

desmedidas governamentais do governo Temer (PMDB), a sua segunda versão 

(BRASIL, 2016b) tornou-se alvo de opugnações de caráter ideológico e 

discriminatório dos defensores do movimento Escola sem Partido, fato este que 

resultou em reestruturações consolidadas em uma versão final do documento 

(BRASIL, 2017b) que minimiza, para não dizer oblitera, preceitos sociais que tinham 



     22 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

adquirido certa visibilidade nas discussões curriculares até então realizadas, como no 

tocante à EA. 

 

A Educação Ambiental no limiar neoliberal da BNCC 

 

 Uma leitura superficial da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016b) 

demonstra o envolvimento com questões referentes ao protagonismo juvenil, à 

diversidade sociocultural, à luta de grupos marginalizados por espaços de 

participação, à sustentabilidade socioambiental, à injustiça ambiental e à aquisição de 

conhecimentos que possibilitem uma visão crítica e contra-hegemônica da realidade 

através da apropriação e aplicabilidade de múltiplas linguagens no exercício da 

liberdade, no que tange à responsabilidade cidadã e à autonomia, via emancipação 

social. No entanto, Macedo (2015) revela que os elementos significantes da BNCC 

pelos quais, aparentemente, perpassam todo esse discurso histórico-crítico, na 

realidade, subjugam os “direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” 

(BRASIL, 2016b, p. 1) em um “conjunto de instrumentos para a avaliação da 

educação” a partir da elucidação de “metas mensuráveis, focadas em resultados, 

prevalente em todo o debate por influência de redes público-privado” (MACEDO, 

2015, p. 899). 

A invariabilidade desse cenário impacta profundamente a EA, haja vista que a 

Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017a) reconfigura totalmente a LDB (BRASIL, 1996) no 

sentido de minimizar ações educativas tangentes aos temas transversais, uma vez 

que 1) extirpa a única referência explícita sobre este campo social da LDB (BRASIL, 

1996) ao revogar o §7o do art. 26; 2) estabelece que “a integralização curricular poderá 

incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas 

transversais”; e 3) determina, como única alusão à questão ambiental, que “a parte 

diversificada dos currículos, definida em cada sistema de ensino, deverá estar 

harmonizada à BNCC e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, 

social, ambiental e cultural”. Diante da desconsideração do compromisso social da 

EA frente às alterações estabelecidas pela Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017a), a articulação 

contextual proposta analisa os enfoques atribuídos a este campo social pelas 
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diferentes versões da BNCC, ressaltando que todas as ponderações realizadas 

fundamentam-se em percepções que consideram a apropriação de conceitos crítico-

discursivos por textos oficiais esvaziada de sentidos por não haver nenhuma 

proposição de transformação estrutural (MACEDO, 2015).  

Em sua segunda versão (BRASIL, 2016b), a EA é concebida a partir de duas 

óticas. Como Modalidade da Educação Básica, suscita abordagens referentes à 

interculturalidade; às causas históricas, políticas, sociais e econômicas das diferentes 

formas de discriminação e exclusão; à identificação e superação das desigualdades 

socialmente construídas; ao caráter social da relação natureza e seres humanos; ao 

cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental; à 

responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e 

com a natureza; à interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho e 

o consumo a partir de perspectivas críticas que superem a visão naturalista. Como 

Tema Especial, propõe a construção de projetos interdisciplinares no Ensino Médio 

que contemple as experiências dos sujeitos em seus contextos de vida e atuação e o 

modo como interagem com outros sujeitos e com o ambiente, relacionando os 

direitos e objetivos de aprendizagem em torno de premissas referentes à 

sustentabilidade socioambiental e ao aprofundamento das desigualdades sociais. 

Pelo exposto, nítido se faz a incorporação de premissas críticas no discurso 

assumido pela segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016b) no que tange à EA, no 

entanto, “há no currículo, como em toda prática de significação, um desejo de 

controle, uma redução de uma infinidade de sentidos àqueles tornados possíveis 

pelos jogos de poder” (MACEDO, 2015, p. 903). Tais argumentos corroboram o 

abismo existente entre “a lógica performativa do neoliberalismo [e] as propostas 

críticas que se propõem a empoderar os sujeitos” (MACEDO, 2015, p. 904) para o 

enfrentamento do “mito repressivo que perpetua relações de dominação” 

(ELLSWORTH, 1989, p. 298 apud MACEDO, 2015, p. 904).  

Destarte tais críticas, nenhuma consubstancia-se de forma satisfatória para 

retratar os despropósitos socioeducacionais que revestem a sua versão final (BRASIL, 

2017b, p. 13) no que se refere às abordagens quase inexistentes sobre a EA, uma vez 

que, em virtude da supressão de todas as concepções e conceituações norteadoras 
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das Modalidades da Educação Básica e dos Temas Especiais em prol da apresentação 

de “Temas Contemporâneos” que poderão incorporar o currículo escolar a partir da 

autonomia pedagógica das instituições de ensino, “de acordo com suas 

possibilidades”, destacam-se, apenas, “a preservação do meio ambiente”. 

Ao elucidarem sobre as macrotendências conservacionista, pragmática e 

crítica tangentes à EA, Layrargues e Lima (2014) exteriorizam os antagonismos que 

orbitam as dinâmicas relacionais e as forças político-sociais presentes no campo 

social da EA e, nesse sentido, observamos claramente que a ênfase atribuída à EA na 

versão final da BNCC (BRASIL, 2017) compromete-se política, social e 

educacionalmente com perspectivas que vislumbram logicidades mercadológicas 

que retroalimentam o modo de produção capitalista neoliberal, excluindo do debate 

ambiental as relações entre sociedade e natureza, as relações entre estado/público e 

mercado/privado, os conflitos de classe, a hegemonia discursiva, as injustiças 

socioambientais e as lutas por direitos humanos (COSENZA et al., 2014). Tal 

conjuntura político-educacional consiste, portanto, em uma ameaça concreta contra a 

reflexividade crítica que envolve a EA, assim como contra os princípios democráticos 

que pautam a educação pública brasileira. 
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Resumo 
O presente artigo, analisa o debate em torno da representação de estudantes negros no 
ensino superior público. Como veremos existem graves desigualdades raciais, no que diz 
respeito as possibilidades e permanência desses sujeitos nesses espaços de educação. Meu 
intuito é compreender os limites e possibilidades de um jovem com esse pertencimento social 
desprivilegiado. Antes farei uma breve apresentação do processo de inserção desses sujeitos 
desfavorecidos socialmente nas universidades, no programa Ciência sem Fronteiras (CsF), e 
das medidas que vem sendo tomadas para atender as demandas desse novo perfil de 
estudantes.  
Palavras-chave: Ações afirmativas, Estudantes negros, Intercâmbio, Universidades.  
 

 

Os novos sujeitos que ocupam as universidades 

  

A entrada de estudantes provenientes dos meios populares em universidades 

públicas tem se intensificado nos últimos anos, fruto de uma série de ações que vai 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) à reforma implantada pelo Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI). Essas medidas passaram a exigir criação de políticas de assistência, que 

visam a garantir a permanência desses sujeitos no ensino superior. No entanto, as 

possibilidades de permanência nesses espaços são vivenciadas de maneiras distintas 

pelos estudantes mais abastados que ainda dominam a cena universitária.  

  No contexto atual, as universidades públicas oferecem oportunidades que 

intensificam a qualidade de formação dos estudantes, como, por exemplo, o 

programa Ciência sem Fronteiras (CsF), com a perspectiva de ampliação de 

conhecimentos e acesso a currículos diferenciados. Nesse sentido, existem pesquisas 

que se atentam a investigar intercâmbios realizados por brasileiros. De acordo com 

esses trabalhos, essas práticas predominantemente estão relacionadas à origem social 

dos sujeitos. “Os pais, em sua maioria, possuem diploma universitário, exercem 

mailto:pamsilvaalves@yahoo.com.br


     27 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

ocupações de nível superior e moram em bairros que abrigam as camadas média e 

alta [...]” (PRADO, 2002, p. 12). 

Os intercâmbios de brasileiros têm atingido outro nível após a criação do CsF 

no ano de 2011. Sua implantação se deu no ano seguinte, possibilitando o ingresso de 

estudantes brasileiros em universidades renomadas do exterior, que fizeram 

parcerias com o Brasil. O programa era responsável por todas as despesas do 

estudante durante sua estadia no exterior. 

  Todavia, o aspecto financeiro não cobria todas as limitações dos novos sujeitos 

que passaram a integrar o ambiente acadêmico de maneira mais acentuada, 

principalmente daqueles provenientes de extratos sociais menos abastados, o que 

implica diretamente desempenhos diferentes que estão relacionados às 

circunstâncias em que foram sujeitos.  

 

Questões de oportunidades 

 

O estudante negro das camadas populares que me atento a pesquisar, na 

maioria das vezes, é privado de vários recursos, sendo estes financeiros e culturais, 

necessários para o investimento de uma boa educação, dificultando as chances de 

sucesso escolar.  Nessa perspectiva, essas circunstâncias comprometem a inserção 

desses sujeitos em algumas oportunidades oferecidas pelo ensino superior, como o 

acesso ao CsF, que exige, como um dos seus pré-requisitos, o mínimo de proficiência 

em determinadas línguas.  

O trabalho se atenta a analisar a experiência de um jovem negro das camadas 

populares, no ensino superior, chamado Jean da Silva Santos, estudante do curso de 

Engenharia Elétrica, noturno, da UFSJ; um curso que apresenta alto grau de 

seletividade na instituição.  A trajetória de Jean possibilitou sua chegada a 

universidade, o que proporcionou seu acesso ao CsF, na Universidade de Ohio, nos 

Estados Unidos.  Porém, sua experiência no programa foi interrompida por fatores 

que vão além do seu esforço e dedicação.  

No Brasil, as políticas de ações afirmativas ainda precisam ser mais 

aprofundadas, partindo-se do pressuposto de que grande parte da população 



     28 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

atualmente desconhece os efeitos dessas políticas na vida de estudantes negros de 

camadas populares. Para muitas pessoas, tais ações estão relacionadas isoladamente 

a “cotas para negros” ainda que de fato sejam medidas compensatórias que visam a 

reparar efeitos desfavoráveis em relação a alguns grupos. 

  A proposta do CsF foi promover a internacionalização da ciência e da 

tecnologia para estudantes brasileiros em diferentes modalidades:  desenvolvimento 

tecnológico, doutorado pleno, doutorado-sanduíche, graduação-sanduíche, mestrado 

profissional, pós-doutorado e tecnológico. Segundo Nogueira, Aguiar e Ramos (2008, 

p. 358), o País tem ganhado espaço no intercâmbio de ensino: “No que diz respeito ao 

ensino superior, o mais internacionalizado dos graus do ensino, os resultados 

mostram claramente um forte aumento da internacionalização nos últimos anos”.  

O estudante precisava ter bom desempenho acadêmico, e nota superior a 600 

no ENEM, de acordo com dados do portal do CsF. No Brasil, “em termos regionais, o 

maior número de bolsas foi concedido ao Sudeste, tanto na graduação quanto na pós-

graduação. No total de bolsas concedidas, o Sul é a região em que houve a segunda 

maior implementação”, como nos aponta Aveiro (2014, p. 12).  

Podemos considerar que entre as discussões acerca dos benefícios do 

programa estão as trocas profissionais e também culturais. Outro ponto importante é 

a formação de profissionais qualificados nas áreas consideradas prioritárias. Para 

Barreto et al. (2013), estudantes de famílias desfavorecidas economicamente estão 

tendo acesso às bolsas ainda que a maior dificuldade seja a proficiência em idiomas. 

 

Os desafios e possibilidades para o estudante 

 

O objetivo deste trabalho é compreender: Como Jean um jovem negro das 

camadas populares, entra para o curso de Engenharia Elétrica, e chega até o 

programa CSF? Essa questão ajuda a pensar o processo de investigação analisando as 

experiências desse estudante, que são múltiplas. Com relação ao debate em torno da 

representação do estudante no ensino superior público, as condições sociais do 

sujeito, a origem familiar e ações empreendidas pelos pais em relação a escola. 
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Compreender os limites e possibilidades do estudante na UFSJ, são aspectos 

que precisam ser acompanhados pela literatura, considerando que a entrada de um 

estudante proveniente dos meios populares não é o único obstáculo que esse 

estudante enfrenta, o ambiente universitário exige alguns aspectos, como 

  
[...] dar respostas às necessidades econômicas, estabelecer uma vida de 
estudante (dentro e fora do campus), aceitar e se fazer aceito pelos colegas, 
estabelecer uma relação interessada com os professores, desenvolver uma 
atuação na sala de aula e não se descuidar jamais do rendimento acadêmico.  
Mas essas circunstâncias, fundamentais para um processo de filiação, 
esbarram rotineiramente nos limites impostos pelas condições ligadas à 
origem social dos estudantes pobres (PORTES, 2001, p. 260-261). 

 

 

Para tratar do novo perfil dos estudantes que vêm compondo o cenário 

universitário, é necessário revisitarmos as primeiras discussões sobre as políticas de 

ação afirmativa no Brasil, que foram fortalecidas após  a  II  Conferência  Mundial  

Contra  o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que aconteceu 

na cidade de Durban no ano de 2001. Tendo em vista a especificidade do estudante 

negro no ensino superior, foi promulgada a Lei n° 12.711/12, de 29 de agosto de 2012 

(BRASIL, 2012).  

As instituições públicas federais passaram a adotar políticas de ação 

afirmativa, reservando vagas para estudantes que tenham cursado o Ensino Médio 

em escolas públicas. Parte dessas vagas é destinada às cotas raciais, para estudantes 

que se autodeclararem negros, pardos ou indígenas, a fim de superar as 

desigualdades sociais, econômicas e culturais existentes. O restante das vagas é 

destinado ao processo por ampla concorrência. 

A compreensão das formas de ingresso no ensino superior mostra como 

estudantes negros podem usar a política de cotas. A ação afirmativa criada para o 

ingresso em cursos de graduação que vigora no momento é a Lei nº 12.711/12, na 

qual as instituições federais devem reservar no mínimo 50% das vagas a estudantes 

que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Parte dessas 

vagas, que equivale a 25%, será preenchida por candidatos com renda familiar igual 

ou inferior a um salário mínimo e meio.  
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Dentro dessa porcentagem, cada instituição de ensino superior destina um 

número de vagas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, calculado de 

acordo com a proporção de estudantes com esse perfil dentro de cada Universidade. 

Entre os aspectos que podem ter motivado Jean a participar do CsF, está o seu 

convívio com pessoas favorecidas socialmente, que participaram do programa. 

Todavia, estudantes com baixo pertencimento social concorrem em desvantagem, 

uma vez que os atores que compõem majoritariamente a cena universitária são 

provindos de famílias com alto poder aquisitivo, que visam a “[...] garantir aos filhos 

trunfos que lhes forneçam maior competitividade nos mercados escolar e profissional 

[...]” (PRADO, 2002, p. 12). Por tais motivos, não apresentam grandes dificuldades 

para atender aos pré-requisitos exigidos para concessão da bolsa de intercâmbio, 

como a fluência em outros idiomas. 

No que se refere aos aspectos metodológicos, foi realizado um estudo de caso, 

com o sujeito investigado, por meio de entrevistas e apoiado em autores que 

debatem esse assunto.  Com base em Portes (2001), Prado (2002), Santos (2009), 

Brandão (2010) e Gomes (2012). Os caminhos que direcionam a investigação 

procuram relacionar o caso com questões mais abrangentes, considerando o seu 

pertencimento social. 

 

A Longevidade Escolar Improvável 

 

Neste trabalho, faz-se necessário compreender o contexto social e a origem 

familiar de Jean. Sendo assim, proponho, compreender as ações empreendidas pelos 

pais em relação à escolarização dos filhos, às condições socioeconômicas e à ligação 

que o estudante mantém com o seu grupo familiar.  Zago (2010) destaca que as 

famílias desprivilegiadas socialmente tendem, a princípio, mobilizar esforços de seus 

filhos para o mundo do trabalho, ainda na infância, a fim de garantir condições 

básicas de sobrevivência. Essa ação torna as chances de insucesso escolar dessas 

categorias mais evidentes. 

Jean nasceu em São Miguel Paulista, um distrito da cidade de São Paulo, mas 

viveu a maior parte de sua vida no município de Tocantins,  com  uma  população  
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de aproximadamente 16.000 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. No que se 

refere aos avós maternos e paternos, é sabido que ambos não chegaram a completar o 

4º ano do Ensino Fundamental.  

Nesse caminho, o percurso escolar acidentado dos pais de Jean não se difere 

da maioria dos familiares. A mãe estudou até a 7º ano e o pai até o 4º ano do Ensino 

Fundamental. A história de Jean se distingue dos caminhos trilhados pelos outros 

membros do núcleo familiar: ele é o único no conjunto de quatro irmãos que parece 

demonstrar entusiasmo e resistência no processo de escolarização, ingressando no 

ensino superior. Embora uma das irmãs do estudante possua o Ensino Médio 

completo, os outros dois não chegaram a concluir o Ensino Fundamental. Nem 

mesmo o irmão mais novo, de 17 anos, que era menor de idade, no momento das 

entrevistas. 

Por outro lado, faz-se preciso atentar para todo o percurso escolar de Jean desde sua 

entrada na escola, desempenho e vínculos estabelecidos com os sujeitos que integram 

essa instância de socialização. Sabe-se que o negro tem sua condição social 

marginalizada por processos discriminatórios que foram construídos historicamente, 

tornando a busca pelos mais altos graus de escolaridade ainda mais arriscada.  No 

que se refere às desigualdades desse sistema, 

 

[...] os resultados que emergem apontam para o fato de que pretos e pardos 
obtêm níveis de escolaridade consistentemente inferiores aos brancos de 
mesma origem social e os retornos à escolaridade adquirida em termos de 
inserção ocupacional e renda tendem a ser proporcionalmente menores para 
pretos e pardos do que para brancos (HASENBALG; SILVA; LIMA, 1999, p. 
126). 

 
 

Nogueira e Nogueira (2002) fazem uma análise sobre os estudos de Bourdieu 

nesse campo da educação. Para a autora, os sujeitos favorecidos economicamente 

estariam numa posição favorável à cultura escolar, uma vez que tenderiam a 

dominar com mais facilidade a norma culta exigida pela escola. 

Bourdieu (1992) inicia a busca da compreensão das relações de desigualdade 

entre as classes sociais no sistema escolar; isto é, a valorização exclusiva das práticas 

das camadas mais elevadas da sociedade. Nogueira e Nogueira (2002, p. 29-30) 

afirmam que: “Para os alunos das classes dominantes, a cultura escolar seria a 
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própria cultura, reelaborada e sistematizada. Para os demais, seria uma cultura 

‘estrangeira’”. 

Jean, aos poucos, foi se inteirando sobre as possibilidades de ingresso no CsF, 

estando ciente da necessidade de atingir uma boa média no TOEFEL, iniciando 

antecipadamente um cursinho de inglês, para desenvolver sua capacidade de falar 

essa língua. Desde o início, desejava estudar em alguma universidade dos Estados 

Unidos.  Após testes e processos burocráticos, como a obtenção do primeiro 

passaporte, o estudante passou a estudar, no ano de 2014, na Universidade Estadual 

de Ohio. Posteriormente Jean se vê impossibilitado de continuar estudando nos 

Estados Unidos, por falta de domínio da língua inglesa.  

Esse fracasso interrompeu sua busca pelos mais altos níveis de formação 

escolar viabilizada por experiências internacionais, como apontado nos estudos de 

Nogueira (2010), que observa o cosmopolitismo como estratégia diferencial na vida 

escolar. Mesmo assim, Jean acredita fielmente que todo seu esforço será 

recompensado ao entrar no mercado de trabalho. Ele relata que isso um dia “vai 

valer a pena” e o ajudará a “ser alguém”. Por ter se destacado como o primeiro 

membro da família a entrar no ensino superior, tem assumido como protagonista sua 

condição de estudante, vivendo distante da família. 

O que se verifica em Jean é a crença de que o seu desempenho escolar o   

direcionará ao mercado de trabalho em uma carreira valorizada. Dentre as questões, 

é possível perceber as particularidades e os esforços empreendidos pelo jovem. Mas 

cabe destacar que suas ações se tornam efetivas pelos movimentos que a família e 

outros sujeitos desenvolveram em prol dele, que se associam à sua boa vontade 

escolar e ajudaram na construção de identidades. Ajudaram, ainda, a manter o sonho 

de superação social via escola. Para aqueles provenientes dos meios populares, essa é 

uma estratégia que não é a regra, mas é eficaz na construção de “um mundo melhor” 

na linguagem de quem vive esse processo. 
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Considerações Finais 

 

Analisando os artifícios e modos de ação do estudante em sua trajetória 

escolar, 

compreendo seus desejos pessoais inseridos em uma categoria mais ampla, que seria 

sua origem social. A presença do estudante negro é percebida de forma tímida no 

ensino superior. 

Nesse caminho, o ingresso de um estudante negro proveniente dos meios 

populares, que ultrapassa barreiras impostas pelas condições sociais, reflete na sua 

entrada em um programa de educação internacional. Tais questões estão 

relacionadas às políticas de ação afirmativa, que passaram a vigorar no ensino 

superior e são foco de constantes especulações. 

O encaminhamento do estudante ao CsF, artifício usado para 

internacionalização dos estudos, permitiu a Jean um destaque e a enxergar, ainda 

que de maneira imprecisa, a importância dos intercâmbios no exterior, para enfrentar 

exigências do mundo do trabalho. Como de modo geral aponta Prado (2010, p. 159): 

 
É inegável que a estratégia dos intercâmbios que incluem, além da 
possibilidade de um aprendizado eficaz da língua estrangeira, o contato com 
outra cultura e a descoberta de outros mundos, vai contribuir para o aumento 
da competitividade escolar dos jovens que passam por essa experiência. 

 
 

Apesar de ter ingressado no intercâmbio, e se deslumbrado com o novo 

mundo, não conseguiu concluir o curso nos Estados Unidos. Depois de ter passado 

por critérios de alta seletividade, depois de finalmente ter chegado “lá”, o que teria 

impedido a continuidade de Jean no CsF? 

Diante de tais desdobramentos e apoio dos referenciais teóricos que 

orientaram a pesquisa, é permitido identificar o papel fundamental das políticas de 

ações afirmativas, que foram criadas nos últimos anos. Elas propiciaram a entrada de 

jovens desprivilegiados cultural e economicamente nas universidades públicas, como 

o caso aqui investigado, que possui histórico de irmãos que abandonaram a escola, e 

chega a um programa de educação internacional. A decisão política de empreender 

as ações afirmativas que possibilitam a entrada de jovens provenientes dos meios 
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populares, principalmente negros, e a elas associam ações de permanência, indicam, 

como no caso estudado, que as mudanças e o impacto social dessas ações podem ser 

muito significativas, principalmente para os excluídos. 
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Resumo 
Este trabalho consiste num estudo de caso em que três professoras de uma escola municipal 
de Juiz de Fora (MG) responderam um questionário com questões objetivas e discursivas. 
Dentro das condições deste estudo, compreende-se que as concepções da EJA tiveram 
avanços e retrocessos ao longo da história e que os conceitos de suplência e reposição escolar 
instaurados no período militar permanecem até os dias atuais. Por outro lado, avanços 
ocorreram nessa modalidade como a percepção de que a mesma está para a garantia do 
direito à educação negado aos que foram excluídos do processo socioeducacional; a visão de 
que a educação é um processo permanente na vida do ser humano; a compreensão de que a 
EJA possui uma configuração específica a demandar configuração pedagógico-metodológica 
própria. 
Palavras-chave: EJA, Concepções de Educação, Concepções de EJA. 
 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa1 trouxe como objeto de estudo as concepções de EJA sob as 

perspectivas de algumas docentes da rede municipal de ensino de Juiz de Fora. 

Esteve voltada para uma análise crítico-reflexiva sobre as concepções de professoras 

acerca da EJA e seus desdobramentos nas práticas pedagógicas desenvolvidas.  

Para isso, revisitamos a história das concepções e o surgimento da EJA, 

chegando às atuais concepções para essa modalidade de ensino, realizamos 

observações do campo empírico e aplicação de questionários, promovendo o diálogo 

entre as concepções dos autores e das professoras participantes da pesquisa. 

 

Trajetórias da EJA e suas concepções 

 

No que tange às concepções históricas em relação à Educação de Jovens e 

Adultos, Haddad e Di Pierro (2000, p. 109) nos apresentam que a escolarização de 

                                                           
1
 Pesquisa realizada no ano de 2013. 

mailto:inscrições.semadadafaced@gmail.com
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adultos no Brasil, em sentido lato, data desde a chegada dos jesuítas que educavam 

índios e negros escravizados, transmitindo regras de comportamento e o 

ensinamento de ofícios para a formação de mão-de-obra. 

Saltando para o século XX, no período anterior à década de 1940, percebemos 

que a concepção quanto à educação de adultos relacionava-se com a preocupação 

dos níveis alarmantes de analfabetismo. Durante esse período o analfabetismo era 

considerado como uma “doença” que assolava a sociedade e que necessitava ser 

banido para um bom desenvolvimento do País (ibid, p. 110).  

Esse conceito de analfabetismo trouxe à tona um discurso moralizante e 

higienista. Nas palavras de Beisiegel (1974, p.73 apud Haddad e Di Pierro, 2000, p. 

110) os adultos analfabetos eram destituídos da participação em eleições, sendo 

impedidos de votar. A presença desses discursos fica nítida nas cartilhas2 de 

campanhas da época, com exercícios que envolvem a concepção de moral na 

sociedade e formas de se manter a higiene. 

De acordo com Pinto (2005, p. 87-88), considerar o adulto analfabeto como um 

ser “atrasado” traz alguns equívocos, tais como: 

 

- deixa de encarar o adulto como um sabedor; 
- ignora que o desenvolvimento fundamental do homem é de natureza social, 
faz-se pelo trabalho, e que o desenvolvimento não pára pelo fato de o 
indivíduo permanecer analfabeto; 
- ignora o processo de evolução de suas faculdades cerebrais; 
- não reconhece o adulto iletrado como membro atuante e pensante de sua 
comunidade, na qual de nenhuma maneira é julgado como “atrasado” e onde, 
ao contrário, pode até desenvolver uma personalidade de vanguarda. 

 
 
Além disso, essa concepção acaba por utilizar métodos impróprios para a 

educação de adultos, levando muitas vezes a utilização das mesmas metodologias 

para crianças (ibid, p. 88). 

No período anterior à ditadura militar, Haddad e Di Pierro (2000, p.112) 

apontam alguns avanços quanto às concepções de educação de adultos. Nesse 

momento as preocupações dos educadores se voltam para as especificidades desse 

                                                           
2
 As cartilhas encontram-se disponíveis na página do Fórum EJA Brasil (forumeja.org.br).  
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campo educacional. Iniciam-se discussões sobre a natureza não somente pedagógica 

da educação, mas também política.  

Durante o período militar, percebe-se um retrocesso quanto às concepções da 

educação de adultos, prevalecendo o caráter de suplência. Nesse período, para 

combater o analfabetismo, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL). Devido ao período marcado por repressões e imposições, esse programa 

foi imposto com a promessa de banir o analfabetismo.  

Podemos destacar no período militar a regulamentação do Ensino Supletivo 

por meio da Lei 5.692/1971, trazendo uma “nova concepção de escola”, cujo 

principal objetivo, segundo o ministro Jarbas Passarinho, era “suprir a escolarização 

regular e promover crescente oferta da educação continuada” (apud HADDAD E DI 

PIERRO, 2000, p. 116). De acordo com os autores, a proposta do Ensino Supletivo 

estava voltada para a recuperação do atraso escolar, reciclagem do presente, para a 

formação de mão-de-obra que contribuísse para o desenvolvimento nacional, através 

de um novo modelo de escola (ibib, p. 117). 

A Constituição Federal de 1988 é considerada como um marco no avanço em 

relação à democratização do acesso à educação, pois, conforme Haddad e Di Pierro 

(2000, p. 119), reconhece o direito social das pessoas jovens e adultas a terem acesso à 

educação pública, gratuita e universal. Contudo, prevalecem certo distanciamento 

entre o que foi proferido pela Lei e a concretude das políticas públicas. Para Haddad 

(2002, p. 114), o processo de desqualificação da educação de jovens iniciou com uma 

simples alteração do art. 208 da Constituição, cujo governo do Estado manteve a 

gratuidade da educação de jovens e adultos, mas aboliu a obrigatoriedade do poder 

público em oferecê-la. 

Com a promulgação da LDB 9.3.94/96, percebemos novo retrocesso para com 

a concepção da educação de jovens e adultos dando continuidade à desqualificação 

da modalidade iniciada com a alteração da CF/1988. Segundo Haddad e Di Pierro 

(2000), a seção dedicada à EJA se constituiu curta e pouco inovadora, prevalecendo a 

oferta da educação de jovens e adultos na forma de cursos e exames supletivos. A 

preocupação volta-se, principalmente, para a oferta da educação e não nas condições 

de permanência dos alunos na escola. De acordo com Haddad (2002, p. 120, 121), o 
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conceito de suplência e reposição da escolaridade que não foi realizada em idade 

“regular” exposto na LDB 9.394/96 reafirma a concepção de educação de jovens e 

adultos implantada na Lei 5.692/71 do regime militar.  

Diante da LDB em vigor, vale destacarmos o projeto Octávio Elísio, ampliado 

por Jorge Hage, que mesmo sem ter sido aprovado, chegou a abordar uma nova 

concepção da educação de jovens e adultos no âmbito do ensino fundamental 

regular. Para Haddad (2002, p. 112) esse projeto procurou retirar o termo Ensino 

Supletivo que reforçava a idéia de reposição do currículo destinado às crianças para 

os adultos que não se escolarizaram em idade “regular”. A nova concepção procurou 

voltar a atenção para o jovem e adulto trabalhador que já possui um modo de 

perceber a vida e a realidade que o cerca. Esse projeto definiu que o Estado deveria 

garantir condições para que trabalhadores pudessem frequentar a escola, direito 

comum a todos os cidadãos. 

Percebemos, portanto, que nesse Projeto havia a tentativa de reconfigurar o 

campo da educação de jovens e adultos, atentando para as especificidades de cada 

educando, abolindo o conceito de suplência que paira sobre os documentos oficiais. 

Porém, o Projeto aprovado foi aquele baseado no autor Darcy Ribeiro. 

Diante das concepções de educação de jovens e adultos que permeiam a 

sociedade brasileira, compreendemos que suas trajetórias são marcadas por avanços 

e retrocessos. Para Arroyo (2005, p. 20) são destacadas sua indefinição, o 

voluntarismo, as campanhas emergenciais e as soluções conjunturais como tentativas 

de se configurar o campo. A EJA esteve marcada como uma modalidade que se 

baseia no ensino “regular”, descaracterizando suas especificidades.   

Quanto à política compensatória e supletiva que perpassa pelos tempos, 

podemos destacar o desafio proposto por Arroyo (2005) em reconfigurar esse campo 

da educação e considerá-lo como responsabilidade pública do Estado. Para ele, a 

finalidade da Educação de Jovens e Adultos não deve estar voltada para suprir 

carências, mas para a “garantia de direitos específicos de um tempo de vida. Garantia 

de direitos dos sujeitos que os vivenciam” (ibid, p.21). 
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CONCEPÇÕES DA EJA: reflexões 

 

Sobre o primeiro contato com a EJA uma docente afirmou certo 

“estranhamento” ao lidar com essa modalidade de ensino pela primeira vez. Logo 

depois, ela afirma que a EJA possui especificidades, exigindo, portanto, uma 

configuração específica. 

 

G – No princípio foi de ‘estranhamento’, já que era uma realidade bastante 
diferente da qual estava acostumada a lidar. Com o passar dos meses e até 
anos, fui aprendendo a lidar com as dificuldades, complexidades e desafios 
que esta modalidade de ensino apresenta. 

 
 

Para outra docente, M, seu primeiro contato com a EJA foi necessário para 

perceber essa modalidade como um “espaço de socialização”. Nessa expressão notamos 

a importância da socialização dos sujeitos que se encontram na EJA. Não é um local 

onde se “despeja” conhecimentos, mas onde se partilha e se socializa os 

conhecimentos já adquiridos ao longo da vida e aqueles que serão adquiridos 

durante o processo escolar. 

Conforme Costa, Álvares e Barreto (2010, p. 24), ao ingressarem novamente no 

ambiente escolar, os alunos da EJA ampliam seus círculos de amizade e convivência, 

relações que proporcionam o contato com diferentes culturas e formas de pensar e 

agir sobre o mundo. A escola, portanto, possui o papel fundamental de propiciar aos 

alunos e alunas novos contatos, enriquecendo ainda mais as relações entre os sujeitos 

que vivenciam experiências semelhantes e distintas dentro de um mesmo círculo 

social. 

As funções da EJA contidas no Parecer 11/2000 e trazidas por Soares (2002) 

foram utilizadas como categorias para a análise dos dados obtidos na pesquisa. Vale 

salientar que a funções da EJA caminham conjuntas e que em diversos momentos foi 

possível encontrá-las dessa maneira nas respostas obtidas. 

 

Função Reparadora 
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A função reparadora (SOARES, 2002) vem nos apresentar a reparação de um 

direito não assegurado aos sujeitos, o reconhecimento da educação como direito e 

igualdade ontológica de todos. Vale ressaltar que a reparação exposta nessa 

concepção se refere primordialmente ao direito não assegurado e não à reparação do 

sujeito que foi impedido, dentre os mais diversos motivos, de exercer seu direito à 

educação.  

Diante dessa concepção de EJA, percebermos em diversos momentos a 

presença da mesma nas respostas das professoras participantes da pesquisa ao serem 

questionadas sobre a finalidade dessa modalidade de ensino. Duas professoras (A e 

G) entendem a EJA como a garantia da igualdade de direitos, sendo a educação um 

direito ontológico do ser humano. 

Todavia, ao responderem essa pergunta todas as professoras consideraram a 

EJA como reposição da escolaridade que não foi efetuada em tempo regular. Essa 

forma de perceber a EJA nos remete ao conceito de suplência, termo bastante 

utilizado no período da Ditadura Militar, cuja principal proposta era a recuperação 

do atraso escolar (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p. 117).  

Além do atraso escolar e da utilização dos mesmos conteúdos e metodologias 

utilizadas no ensino regular, o caráter de suplência da EJA faz alusão ao atraso do 

educando enquanto sujeito (PINTO, 2005) desconsiderando a natureza social do ser 

humano. Ou seja, para se tornar um ser pensante, o educando necessita ser 

escolarizado. Tal concepção se reafirma quando uma professora (A) apresenta a EJA 

como compensação do tempo escolar perdido. 

Com relação à função reparadora da EJA, a professora M nos apresenta a 

concepção dessa modalidade ao expor que a mesma tem por finalidade:   

 

(...) atender a uma parcela significativa da população que não conseguiu concluir o ensino 

fundamental na faixa etária adequada (...)  

 

Nesse trecho destacamos a expressão “faixa etária adequada” fazendo referência 

aos alunos que não concluíram a escolaridade obrigatória em tempo considerado 

regular. Entretanto, para falarmos em faixa etária adequada é necessário voltarmos 
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nosso olhar para a condição dos alunos da EJA enquanto sujeitos excluídos de um 

quadro socioeducacional seletivo e que foram privados de bens sociais na escola e 

fora dela considerados essenciais para a convivência na sociedade atual (SOARES, 

2002). 

Ainda com relação da finalidade da EJA, M nos diz que por abarcar 

adolescentes, jovens, adultos e idosos:  

 

(...) O aluno que não teve oportunidade de estudar deve retornar aos estudos e é obrigação da 

escola motivar e valorizar esta iniciativa.  

 

Dessa forma, a EJA é vista como reparação de um direito que deverá possuir 

um modelo pedagógico próprio que busque atender a essa parcela heterogênea da 

população (SOARES, 2002) que não exerceu o direito à educação num tempo 

considerado regular. 

 

Função Equalizadora 

 

Sendo a função reparadora um ponto de chegada para se obter igualdade 

conforme descrita em lei, Soares (2002) nos apresenta a igualdade de oportunidades, 

denominada também de função equalizadora. Essa função remete ao princípio de 

equidade, percebendo a educação como ponto de partida para o exercício da 

cidadania, onde os alunos da EJA relacionam sua formação e seu desenvolvimento 

com suas experiências de vida e com os saberes escolares, buscando o 

aperfeiçoamento para atuarem na sociedade. 

 

Em relação à segunda concepção de EJA aqui categorizada, percebemos a 

mesma em algumas repostas das professoras. Vale destacar: 

 

 G - Educação de Jovens e Adultos é aquela que ‘liberta’ proporciona 
‘oportunidades’ aos indivíduos, fazendo com que eles exerçam sua verdadeira 
cidadania na sociedade em que vivem. 
 M - (...) Entendo que esta Educação deve ser realizada com trabalho 
diferenciado dando condições aos alunos de se situarem na sociedade de 
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maneira crítica compreendendo os processos e mecanismos da vida moderna 
resgatando autoestima e formação de qualidade. 

 

 

Diante das respostas das professoras M e G foi possível selecionar a categoria 

função equalizadora, principalmente no que tange ao princípio da EJA como 

igualdade de oportunidades aos sujeitos para que eles possam compreender e obter 

consciência crítica da sociedade em que vivem. Essa consciência crítica trazida por 

Pinto (2005) torna o educando um sujeito que compreende os fatos externos e as 

influências históricas sobre si e sobre o mundo que o circunda. 

Sobre a equidade de oportunidades propiciada pela EJA podemos 

compreender também que tal função está para “a forma pela qual se distribuem os 

bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais 

igualdade, consideradas as situações específicas” (SOARES, 2002, p. 39). A função 

equalizadora, portanto, faz com que os educandos possam usufruir de um direito 

negado, adequando as práticas pedagógicas de acordo com as necessidades que a 

modalidade apresenta.   

  

Função Qualificadora 

 

Antes de refletirmos sobre a função qualificadora vale ressaltarmos a 

concepção ampla de Educação apresentada por Pinto (2005), cuja menção perpassa 

toda existência humana, das crianças aos idosos. A educação é percebida como uma 

função social que se faz necessária para a progressão da sociedade. 

Pinto (2005, p. 39) nos diz que onde há sociedade, há educação e esta é permanente, 

isto é, perpassa por toda a vida humana. Partindo desse pressuposto, podemos 

destacar a concepção de EJA voltada para a função qualificadora. Tal concepção 

apresentada por Soares (2002) nos diz que o ser humano está em formação 

permanente, sendo necessário buscar a atualização de seus conhecimentos. Mais do 

que uma qualificação e atualização para o trabalho, a EJA busca a formação 

ontológica do ser humano, sempre inacabada, em permanente transformação e 

atualização. 
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Face à concepção exposta e às respostas obtidas das professoras, foi possível 

destacar em suas falas ao responderem sobre a retomada dos estudos dos alunos da 

EJA: 

G – Os alunos só têm a ganhar, pois a sociedade, cada vez mais complexa e 
globalizada, exige pessoas competentes e autônomas. Sendo assim, a escola 
contribui para que esses alunos se insiram nessa nova sociedade. 
M – A retomada dos estudos é fundamental independente da faixa etária do 
aluno. A educação e o estudo contínuo são condições de crescimento e 
humanização. (...)  

 

 

A partir dessas respostas podemos perceber que as professoras da EJA 

compreendem que a modalidade também faz alusão a uma educação permanente 

que se faz necessária para o desenvolvimento do sujeito e, por conseguinte, da 

sociedade onde as relações são estabelecidas. 

 

Considerações Finais 

 

Com esta pesquisa podemos reafirmar que a EJA é um campo que possui uma 

configuração específica por apresentar um público bastante heterogêneo. 

Compreendemos também que essa modalidade de ensino reafirma a instituição 

escolar como um espaço de socialização entre os sujeitos que convivem nesse 

ambiente, onde as relações são enriquecidas através das experiências. 

Com a ida a campo e a análise dos dados obtidos, percebemos que, no que se 

refere à concepção de aprendizagem trazida pelas professoras, “algumas respostas” 

indicaram que as mesmas consideram os alunos da EJA verdadeiros sabedores, cuja 

experiência de vida é entendida como fator essencial para se compreender que os 

sujeitos que se encontram dentro da sala de aula não são meros receptores de 

conhecimentos escolarizados. Essa concepção vai contra aquela do início do século 

XX em que os educandos da EJA eram compreendidos como seres incapazes e 

ignorantes. 

Todavia, o discurso das professoras não está de todo isento do caráter de 

suplência da Educação de Jovens e Adultos que ganhou forças durante o período 

militar sendo regulamentado através da Lei 5.692/1971.  



     45 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

A partir das funções da EJA utilizadas como categorias de análise, 

compreendemos que sendo reparadora, equalizadora e qualificadora, a EJA está para 

aqueles sujeitos que tiveram seu direito à educação negado. A modalidade vai muito 

além do que uma simples reposição de conteúdos ou reposição do atraso escolar, 

mas é a garantia do direito negado. Mais do que uma natureza pedagógica, a EJA 

possui também uma natureza política (HADDAD e DI PIERRO, 2000) que busca 

incessantemente pela reflexão dos educandos sobre o meio social que os circunda e a 

emancipação humana. 
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Resumo 
O texto  visa analisar a concepção de infância a que autores como Sonia Kramer e Walter 
Benjamin trazem em suas obras e de como estas concepções são utilizadas na elaboração dos 
currículos para a Ed. Infantil. Analisando os avanços e transformações que a estas 
concepções sofreram ao longo dos anos e consequentemente as transformações nas praticas 
pedagógicas em comparação as novas concepções que a Base Nacional Comum Curricular ( 
BNCC) traz a tona. Para isso foi realizada uma p revisão de literatura sobre o tema e análise 
dos documentos legais adotada LDB, PNE e BNCC. Embora Pretenda ampliar a pesquisa 
quando a BNCC for aplicada nas escolas, inicialmente os resultados da pesquisa mostram 
um retrocesso e um empobrecimento quanto ao  currículo na Educação Infantil. 
Palavras-Chaves: Infância – Currículo – Políticas. 

 

 

Introdução: Contextualizando a pesquisa. 

 

As crianças por muito tempo foram vistas como uma extensão do corpo de 

seus responsáveis, seu aprendizado e desenvolvimento era voltado ao único intuito 

de preparar para a vida adulta. Todas as experiências infantis eram subestimadas e 

raramente tratadas na sua totalidade de significados. Essa visão de infância 

influenciou diretamente no currículo da Educação Infantil, que era por hora 

assistencialista, tendo a função de cuidar,  e hora como um “curso preparatório” para 

a vida adulta. 

Os avanços que a concepção de infância sofreu ao longo dos anos 

influenciaram diretamente nas práticas docentes na Ed. Infantil, obviamente que os 

progressos alcançados ocorreram de forma lenta e gradual e que muito ainda se 

precisa avançar nesse campo, mas ao poucos as crianças passaram a ser vistas como 

seres sociais, que possuem suas especificidades, Sonia Kramer e Flávia Motta nos 

trazem para a reflexão no texto Verbete, que as crianças devem ser estudadas a partir 
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de seu próprio campo e não apenas sob uma perspectiva adultocêntrica e é 

exatamente essa visão que vem ganhado espaço nas Políticas Públicas Para a 

Infância. Nesse Contexto surge a Base Nacional Comum Curricular que é 

considerada pelo MEC como uma resposta ao Plano Nacional de Educação (PNE) e 

também a LDB 9394/96 que são importantes documentos que definem, normatizam 

e orientam ações para o atendimento à criança brasileira. 

O trabalho passa então a investigar a BNCC no que se refere a  concepção de 

infância nela existente, analisando-a como uma política de currículo para a Educação 

Infantil em comparação  aos documentos que a antecedem ao falar de infância. 

Buscando solucionar as seguintes questões:  A BNCC avança ou retrocede quando se 

fala em concepção de infância? Quis as contribuições a Base traz para o currículo da 

Educação Infantil?  

 

Infância: Um conceito atual 

 

A Infância nem sempre foi reconhecidas como uma categoria social, ela é 

como veremos a seguir um  conceito construído socialmente ao longo dos anos e 

ainda está em constante evolução. 

Philippe Ariés aborda em sua obra intitulada, História Social da criança e da 

Família ( 1978), a ausência do sentimento de infância existente no fim do século XII, 

Período Medieval. 

Desde a antiguidade, mulheres e crianças eram consideradas seres inferiores  

que não mereciam nenhum tipo de tratamento diferenciado, sendo inclusive a 

duração da infância reduzida. Por volta do século XII era provável que não houvesse 

lugar para a infância, uma vez que a arte medieval a desconhecia (ARIÈS, 1978). 

Foi possível constatar que a criança era tida como uma espécie de instrumento 

de manipulação ideológica dos adultos e, a partir do momento em que elas 

apresentavam independência física, eram logo inseridas no mundo adulto. A criança 

não passava pelos estágios da infância estabelecidos pela sociedade atual, era vista 

como um adulto imperfeito. Outro fator importante era que a socialização da mesma 
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durante a Idade Média não era controlada pela família, e a educação era garantida 

pela aprendizagem através de tarefas realizadas juntamente com os adultos. 

A “descoberta” da infância teria de esperar pelos séculos XV, XVI e XVII, 

quando então se reconheceria que as crianças precisavam detratamento especial, 

“uma espécie de quarentena”, antes que pudessem integrar o mundo dos “adultos”. 

Por não haver um sentido adequado ao termo infância esta não se estende por 

um longo período que chegara até o século XVII. “Segundo um calendário das idades 

do século XVI, aos 24 anos é criança forte e virtuosa, assim acontece com as crianças 

quando elas têm 18 anos. A longa duração da infância tal como aparecia na língua 

comum, provinha da indiferença que se sentia então pelos fenômenos propriamente 

biológicos: ninguém teria a ideia de limitar a infância pela puberdade. A ideia de 

infância estava ligada á ideia de dependência: palavras fils, valets e garçons eram 

também palavras do vocabulário das relações feudais ou senhoriais de dependência”. 

(Áries 1981, p35-38). 

Com a percepção de uma infância a partir do século XVII na França os teóricos 

e estudiosos passam a separar esta criança em primeiro da vida adulta, e depois da 

vida adolescente, até que esta passasse a ter seu próprio lugar. A igreja teve grande 

importância na mudança de concepção de infância, passando a representar os anjos 

como crianças, atribuindo a elas uma inocência divina. Nasce aí a preocupação com 

um educação moralizadora, para que a inocência e pureza dessa fase não se 

perdessem. A obra O Emílio, de Rousseau, vê a bondade como parte da natureza 

humana. Dela se desdobra a concepção da criança inocente, alimentando a visão da 

infância como etapa da inocência, que demanda cuidados e atenção para não ser 

maculada. Mas devemos nos ater ao fato de que a sociedade foi se transformando, as 

organizações familiares se moldando até chegarmos ao que temos hoje. A infância e o 

sentimento para com ela foram evoluindo nesse processo.  

Toda essa romantização da infância se mostra dicotômico após a Revolução 

Industrial, com as diferenças entre as classes, temos filhos dos donos de fabrica sendo 

protegidos e preparados para assumir os lugares de seus pais, enquanto os filhos do 

proletariado vai trabalha nas fábricas e se tornam adultos precocemente. Surge daí a 
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dualidade nas escolas, e a culpabilização do fracasso escolar que antes era atribuído a 

fatores biológicos passa a ser responsabilidade da situação financeira da família. 

 

Marcos Históricos Para a Infância No Brasil: 

 

Como vimos o sentimento para com a Infância é algo ainda recente, sendo 

assim os Marcos históricos para essa categoria no Brasil acontecer em um passado 

não muito distante, votarei aqui aqueles que considero os mais importantes dos 

últimos anos. 

●1923- Criação do Juizado de menores, tendo Mello Mattos como o primeiro 

juiz de menores da América Latina; 

●1927- Criado o Primeiro Código Para Menores, que ficou conhecido como 

código Mello Mattos, e foi o primeiro documento legal destinado a população menor 

de 18 anos; 

●1942- foi criado o Serviço de Assistência ao Menor ( SAM ), era um órgão do 

ministério da justiça e era o equivalente ao sistema penitenciário e tinha como 

público alvo menores infratores e abandonados; 

●1964- Lei que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Lei 4.513 

de 1/12/64) que tinha como objetivo formular e implantar a Política Nacional do 

Bem Estar do Menor; 

●1979- O Código de Menores de 79 (Lei 6697 de 10/10/79), que foi uma 

reformulação do código de 27,as que não perdeu o caráter arbitrário e de repressão. 

●1990- A promulgação do ECA (Lei 8.069/90), a mais importante lei para a 

infância e adolescência que temos atualmente. 

 

Uma nova abordagem sobre as concepções de infância 

 

Ao longo dos anos deixamos de observar as crianças pela nossa perspectiva  

adultocêntrica é e passamos a estudadas pela seu próprio campo, dando a elas o 

papel de protagonista da própria história.  



     50 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Sonia Kramer e Flávia Motta trazem em seu texto Verbete a ideia de que as 

crianças são constituídas a partir de sua classe social, etnia, gênero e por diferenças 

físicas, psicológicas e culturais. Não são seres vazios e sem conhecimentos como se 

acreditava no passado, crianças são plurais, produzem cultura e nela estão inseridos.  

A autonomia que as escolas estão dando as crianças nos processos de ensino é 

uma grande Vitória para essa categoria social, Corsaro (2011) defendem a condição 

autoral das crianças frente o processos do mundo. Seu foco incide especialmente 

sobre as interações de pares,reconhecendo o genuíno movimento das crianças de  

 e partilha de significados, produzindo o que denomina cultura de pares. Em seu 

protagonismo infantil, as crianças se apropriam dos elementos culturais do mundo e 

os reinterpretam a partir dos novos significados que estabelecem. A isso o autor 

denomina reprodução interpretativa, considerando sua postura ativa frente ao 

mundo. 

É mediante a essa realidade que precisamos pensar nossas práticas docentes, a 

intencionalidade da aula deve ser pensada de forma aberta aos questionamentos, 

questões e interesse de nossas crianças, o plano de aula é construído em conjunto 

com a turma, atendendo sempre primordialmente as suas necessidades.  

 

Base Nacional Comum Curricular 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que visa 

nortear o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, englobando todas as fases da 

educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino Médio. 

Porém antes de falar propriamente sobre a BNCC, gostaria de fazer uma curta 

análise sobre as leis educacionais para a Ed. Infantil no Brasil, modalidades essa que 

por muitos anos teve um caráter assistencialista, onde a única preocupação era a de 

cuidar daqueles que ali estavam enquanto os pais estavam trabalhando. 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB ) de 96, torna a Educação 

Infantil parte da Educação Básica, embora não a torne obrigatória, coisa que só vai 

acontecer com a lei 796/13 que torna o Ensino obrigatório no Brasil dos 4 aos 17 anos. 

Além temos o Plano Nacional de Educação ( PNE ) que tem como meta a 
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universalização da Pré-escola no Brasil até 2020, meta essa que infelizmente estamos 

longe de alcançar. 

É nesse contexto que a Base Nacional Comum Curricular surge, sua primeira 

versão, lançada em setembro de 2015, foi colocada em consulta pública entre 

setembro de 2015 e março de 2016 e recebeu mais de 12 milhões de contribuições. 

Em maio de 2016, uma segunda versão, incorporando o debate anterior, foi 

publicada e novamente discutida com 9.000 professores, em seminários organizados 

pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional 

dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime), em todas as unidades da 

federação, entre 23 de junho e 10 de agosto de 2016. Hoje estamos na sua terceira 

versão, o documento final da BNCC tem  396 páginas. 

Aqui iremos nos ater apenas ao que diz respeito a Educação Infantil. BNCC 

está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos 

os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência 

constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas 

da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que 

fazem parte de patrimônio cultural. Os Campos de Experiência são: 1° O eu, o outro 

e nós; 2° Corpo, gestos e movimentos; 3° Traços, sons, cores e forma; 4° Oralidade e 

escrita é o 5° Espaços, tempo, relações e transformações. 

O Campo de Experiência oralidade e escrita, é sem dúvidas aquele que mais 

preocupa quanto ao currículo de Educação Infantil. reconhecendo diferentes usos 

sociais da escrita, gêneros, suportes e portadores. O eixo traz  sua descrição a 

preocupação sobretudo com a presença da literatura infantil na Educação Infantil, 

que segundo a BNCC introduz a criança na escrita: além do desenvolvimento do 

gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de 

mundo, a leitura de histórias, contos, fábulas, poemas e cordéis, entre outros, 

realizada pelo professor, o mediador entre os textos e as crianças, propicia a 

familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre 

ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de 

manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão 

construindo hipóteses sobre a escrita. Não quero aqui negar a importância de se 
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apresentar as crianças uma gama vasta e diversificada de obras literárias em sala de 

aula, mas a minha preocupação se baseia no receio de uma alfabetização precoce. 

Temos sendo lançada em  conjunto com a Base Nacional Comum Curricular, uma 

serie de outras medidas sendo lançadas. O Programa  Nacional do Livro didático ( 

PNLD ), destaca na edição desse ano aquisição de obras didáticas destinadas aos 

professores da Educação Infantil, a pouca clareza quanto a este ponto deixa uma 

dúvida de como é para que esses livros serão utilizados. A ainda uma mudança 

significativa quanto ao ciclo de alfabetização que anteriormente ia do 1° ano ao 3° 

ano do Ensino fundamental, e a Base antecipa para o 2° ano do fundamental. A 

questão central sobre essa antecipação é a de como a mesma influenciara no currículo 

da Educação Infantil, pois passa a haver uma forte tendência a iniciar esse ciclo de 

alfabetização ainda na Pré -escola, o que ao meu ver prejudica é muito o 

desenvolvimento pleno de nossas crianças. 

 

Considerações Finais 

 

Este é um estudo em andamento, a BNCC ainda é um documento que 

necessita ser estudado e sua aplicação nas escolas acompanhada. O que podemos 

concluir até aqui é a incerteza quanto a organização do currículo na Educação 

Infantil a partir de agora, a questão que vale ser levantada é de quanta qualidade 

abrirmos mão em nome de uma alfabetização na “idade certa”. Inicialmente os 

resultados da pesquisa mostram um retrocesso é um empobrecimento quanto ao 

currículo na Educação Infantil, os avanços conquistados parecem distantes e a 

incerteza começa a fazer parte do trabalho docente. 

 A leitura de mundo precede a leitura da escrita e é nisso que pautados uma 

Educação de qualidade. Inicialmente os resultados da pesquisa mostram um 

retrocesso é um empobrecimento quanto ao currículo na Educação Infantil, os 

avanços conquistados parecem distantes e a incerteza começa a fazer parte do 

trabalho docente 
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Resumo 
Este artigo tem por escopo analisar o Projeto de Lei 867/2015, que visa incluir o “Programa 
Escola sem Partido” entre as diretrizes e bases da educação brasileira, à luz das regras e 
princípios consagrados na Constituição Federal. Utilizamos como fontes de pesquisa as 
publicações do Escola Sem Partido, disseminadas nos meios midiáticos e institucionais, com 
ênfase para as reportagens publicadas no endereço eletrônico oficial do movimento. A 
legislação pátria também é abarcada nesse estudo, com ênfase na Constituição Federal, 
Convenção Americana de Direitos Humanos e Projetos de Leis influenciados pelo 
movimento Escola Sem Partido. Fizemos uso de revisão bibliográfica com destaque para o 
pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu. Tal procedimento teórico-metodológico viabilizou 
identificar o ESP como movimento de flagrante inconstitucionalidade na medida que se 
funda na imposição do pensamento único e da censura no interior dos processos 
educacionais. Concluímos ainda que o movimente se constitui como reação às propostas 
democratizantes críticas e plurais em Educação que fomentam debates de combate ao 
racismo, principalmente no tocante às religiões de matriz africana, homossexualidade e 
machismo no interior das escolas.  
Palavras-chaves: Escola Sem Partido; PL 867/2015, Inconstitucionalidade. 
 

 

Introdução 

 

O movimento Escola Sem Partido, foi fundado no ano de 2004 pelo advogado 

e procurador do Estado de São Paulo Miguel Nagib. A organização se auto define 

como reação ao suposto fenômeno da instrumentalização do ensino para fins 

político-ideológicos, partidários e eleitorais. 3 Os principais meios disseminados para 

combater o hipotético problema da doutrinação nas salas de aula são a notificação 

extrajudicial do professor4, bem como o estimulo a elaboração de leis que limitam a 

liberdade docente.  

                                                           
3
EscolasemPartido.org é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação 

político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior(...) Miguel Nagib- 

coordenador. Disponível em: < http://www.escolasempartido.org/quem-somos>. Acesso em 17 de novembro de 

2016. 
4
 O site escolasempartido.org disponibiliza um modelo de notificação extrajudicial voltado para a intimidação 

dos professores. O documento é apresentado como serviço de utilidade pública. Movimento Escola Sem partido. 

mailto:larissareis.dirieto@gmail.com
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Através do pensamento de Pierre Bourdieu, referencial teórico escolhido para guiar 

este estudo, observa-se que a educação faz parte das relações de poder simbólico que 

se inserem na estrutura social. Dessa forma, a grade curricular, os livros didáticos e o 

próprio ato de ensinar, se transformam em objetos de disputa, pois são capazes de 

legitimar ideologias. Na tentativa de apropriar o sistema educacional para a 

legitimação de seus próprios interesses, o ESP tenta constantemente fazer uso de um 

segundo instrumento de poder simbólico, a saber, as normas jurídicas. 

Apesar de existir como movimento organizado há 12 anos, o ESP alcançou 

ampla notoriedade no debate público, principalmente a partir da criação de diversos 

projetos de leis pautados na ideia do ensino neutro. Nessa toada, destaca-se o ano de 

2014, quando o deputado estadual fluminense Flávio Bolsonaro solicitou que o 

coordenador do ESP, o advogado Miguel Nagib5, formulasse um anteprojeto de lei 

com bases nas demandas do movimento. O resultado se materializou no PL 

2974/20146, que foi apresentado por Bolsonaro, no dia 15 de maio de 2014, fazendo 

com que a à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fosse a primeira a discutir a 

positivação do programa ESP.  

Sem desconsiderar o potencial de impacto de todos os projetos de lei que, 

influenciados diretamente pelo anteprojeto7 de lei elaborado por Miguel Nagib, 

adentraram as câmaras legislativas de diversos estados e municípios do Brasil, o 

presente estudo toma como eixo referencial o PL 867/2015, proposto pelo deputado 

Izalci Lucas Ferreira do PSBD do Distrito Federal, que tem por escopo incluir, entre 

as diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa Escola sem Partido". Nosso 

recorte temático se justifica pela abrangência nacional da matéria contida no PL 

867/2015, que caso seja aprovado, irá incidir sobre todo o sistema de ensino pátrio. 

                                                                                                                                                                                     
Modelo de notificação extrajudicial: Arma das famílias contra a doutrinação nas escolas. Disponível em: 

<http://www.escolasempartido.org/artigos-top/552-modelo-de-notificacao-extrajudicial-arma-das-familias-

contra-a-doutrinacao-nas-escolas>. Acesso em: 05 jun. 2016 
5
 Informação divulgada pelo próprio Miguel Nagib em vídeo publicado por Rodrigo Costantino. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AmgnW6OrLCE>. Acesso em 17 de novembro de 2016. 
6
 Projeto de Lei disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/e4bb858a5b3d42e383256cee006ab66a/45741a7e2ccdc50a83257c9

80062a2c2?OpenDocument >. Acesso em 17 de novembro de 2016. 
7
 Anteprojeto de Lei Estadual. Disponível em:<http://escolasempartido.org/component/content/article/2-

uncategorised/484-anteprojeto-de-lei-estadual-e-minuta-de-justificativa> Visto em: 16 de novembro de 2016.  
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Buscaremos demonstrar que, a retórica da neutralidade de ensino cria uma 

cortina de fumaça que ofusca o esforço do ESP em censurar a liberdade de ensinar do 

professor através da imposição de uma ideologia excludente e intolerante revestida 

de ensino neutro. O movimento, fundado por Miguel Nagib, esconde sob o véu do 

ensino apartidário, um discurso que parece tomar partidos muito bem delimitados, 

principalmente quando a questão se trata de gênero, religião e sexualidade. 

O presente trabalho será realizado a partir de revisão bibliográfica trafegando 

entre autores da educação, sociologia e direito. A legislação pátria será abarcada 

nesse estudo, com ênfase na Constituição Federal, Convenção Americana de Direitos 

Humanos e projetos de leis influenciados pelo movimento Escola Sem Partido. Com 

efeito, para cumprir com nossos propósitos de investigar os interesses políticos dessa 

organização, contaremos com a interpretação das informações extraídas de falas 

oficiais do movimento Escola Sem Partido que são divulgadas nos diversos meios 

midiáticos, a saber: revistas, sites, canais de televisão, etc.  

A decisão de questionar uma proposta de ensino neutro encontra supedâneo 

na liberdade de aprender e ensinar que dialoga com o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, princípios abarcados pelo texto constitucional. Para 

lograrmos êxito em nosso estudo, buscaremos entender o conceito de “violência 

simbólica”, desenvolvido por Pierre Bourdieu, em concomitância com a inserção da 

educação como objeto de disputa dentro desse jogo de poder. 

Nosso objetivo gira em torno de investigar o movimento Escola sem Partido 

como agente inserido nas relações de disputa por poder simbólico que se 

materializam no ambiente educacional. Para tanto, se faz necessário avaliar 

criticamente o teor político presente nas falas e publicações oficiais do movimento 

Escola Sem Partido, bem como nos projetos de lei a ele associados. É fundamental 

ainda, analisar a relação que vem sendo traçada entre o movimento e poder 

legislativo, bem como a constante tentativa de apropriação do discurso jurídico na 

defesa de seus interesses particulares.  
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O discurso da neutralidade no projeto de lei 867/2015: uma análise sob a luz da 

constituição federal. 

 

A necessidade de discutir a incompatibilidade das Diretrizes Constitucionais 

com o pleito por uma educação supostamente neutra, surge quando o movimento 

ESP forja seu discurso em torno da argumentação de que imputar a neutralidade 

como princípio basilar da educação brasileira é medida necessária para garantia de 

um amplo rol de direitos fundamentais expressos na Carta Magna. 

No exercício da advocacia a interpretação de uma lei é moeda valiosa. As 

palavras, quando bem manipuladas e retiradas de seu contexto de origem, dizem 

exatamente o que o determinado público alvo deseja ouvir. Em relação a constante 

tentativa do ESP de deturpar o texto positivado na Carta Magna, o Ministério Público 

Federal8 se manifestou de forma muito acertada através dos seguintes dizeres: 

Nesse ponto, é preciso desmascarar o compromisso aparente que tanto o PL 

como o ESP têm com essa principiologia constitucional. A começar pelo uso 

equivocado  de  uma   expressão  que,   em  si,  é  absurda:  "neutralidade 

ideológica"  (...)  O  que  se  revela,  portanto,  no  PL e  no  seu  documento 

inspirador   é   o   inconformismo   com   a   vitória   das   diversas   lutas 

emancipatórias   no   processo   constituinte;   com  a   formatação   de   uma 

sociedade que tem que estar aberta a múltiplas e diferentes visões de mundo; com o 

fato de a escola ser um lugar estratégico para a emancipação política e para o fim das 

ideologias sexistas – que condenam a mulher a uma posição naturalmente inferior, 

racistas – que representam os não- brancos como os selvagens perpétuos, religiosas 

– que apresentam o mundo como a criação dos deuses, e de tantas outras que 

pretendem fulminar as versões contrastantes das verdades que pregam. (DUPRAT, 

2016, p.1) 

O retrocesso civilizatório da proposta contida no Projeto de Lei 867/2015 

reside, principalmente, na ameaça de supressão de um amplo rol de garantias 

                                                           
8
 Nota Técnica 01/2016 Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – Ministério Público Federal. Autora: 

Deborah Duprat, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. Disponível em: 

<https://contraoescolasempartidoblog.files.wordpress.com/2016/07/nota-tc3a9cnica-01-2016-pfdc- mpf.pdf>. 

Visto em: 22/11/2016.Visto em: 20/11/2016. 
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constitucionais que deveriam gozar do status de alienáveis. A violência que 

atravessa esses direitos se faz de forma silenciosa, através de falsas interpretações 

da carta Magna, da demonização da imagem do professor e da utilização do véu na 

neutralidade para esconder as demandas reais de um movimento que se esforça para 

maquiar de interesse público suas vontades particulares. 

O Projeto de lei 867/2015 e suas diversas variáveis, presentes nas câmaras 

legislativas de todo o Brasil, afrontam diretamente as seguintes diretrizes 

constitucionais: liberdade de expressão (art.5°, IX); princípio da laicidade do Estado, 

porque permite, no âmbito da escola, espaço público na concepção constitucional, a 

prevalência de visões religiosas particulares (art. 19, I); os objetivos Fundamentais 

da República (art. 3°I e IV), pois confunde os espaços público e privado; pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III); liberdade de cátedra e a 

possibilidade ampla de aprendizagem (art. 206, II). 

O ápice do discurso de desvalorização da figura docente é atingido no trecho 

do PL 867/2015 que chega ao extremo de afirmar que os professores não fazem jus a 

liberdade de expressão, direito fundamental cuja garantia é essencial para a 

dignidade do indivíduo, bem como para a manutenção dos pilares de sustentação da 

nossa jovem democracia. A própria Constituição Federal, através de interpretação 

forjada, é utilizada como embasamento na tentativa de arrancar de toda uma classe 

profissional (docência) um dos principais direitos fundamentais positivado na 

forma de cláusula pétrea, no artigo 5°, inciso IX da CF/88. Vejamos a justificativa 

apresentada no corpo do projeto de lei: 

Liberdade de ensinar – assegurada pelo art. 206, II, da Constituição Federal– 

não se confunde com liberdade de expressão; não existe liberdade de expressão no 

exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade de 

consciência e de crença dos estudantes, que formam, em sala de aula, uma audiência 

cativa. (BRASIL. Projeto de Lei n° 867/2015) 

Além do anteprojeto de lei que baseou o PL 876/2015, o movimento Escola 

Sem Partido elaborou um “Modelo de Notificação Extrajudicial”9, documento 

                                                           
9
 Modelo de Notificação Extrajudicial: Arma das famílias contra a doutrinação nas escolas. 

Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/artigos-top/552-modelo-de-notificacao-
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colocado à disposição   dos   pais   que   optarem   por   demonstrar   sua   reprovação   

em   relação   ao comportamento do professor através de uma repreensão escrita. O 

termo tem como um dos objetivos informar aos professores de que eles não são 

sujeitos abarcados pela liberdade de expressão: 

Por desconhecerem a Constituição Federal, muitos professores imaginam que 

o exercício da atividade docente está acobertado pela liberdade de expressão. Nada 

mais equivocado. Liberdade de expressão significa o direito de dizer qualquer coisa 

sobre qualquer assunto. É evidente que, se os professores desfrutassem desse direito 

em sala de aula, eles sequer poderiam ser obrigados (como são) a transmitir aos 

alunos o conteúdo da sua disciplina. A simples existência dessa obrigação já 

demonstra que o exercício da atividade docente é incompatível com a liberdade de 

expressão. Mas há mais: se o professor pudesse dizer em suas aulas qualquer coisa 

sobre qualquer assunto, a liberdade de consciência e de crença dos alunos ‒ cuja 

presença em sala de aula é obrigatória ‒ seria letra morta. Por essa razão, o que a 

Constituição assegura ao professor é a liberdade de ensinar, não a liberdade de 

expressão. (NAGIB, 2016) 

 

O texto da notificação extrajudicial passa por cima da classificação da 
liberdade de expressão como princípio constitucional.  De acordo com 
Robert Alexy, os princípios devem ser aplicados como “mandados de 
otimização”, visto que determinam que algo seja realizado na maior medida 
possível, dentro das possibilidades do caso concreto (ALEXY. 1997). Nesse 
sentido, a aplicação de um princípio não pode ser aplicada na medida do tudo 
ou nada. A necessidade de adequação da liberdade de expressão com os 
limites necessários ao convívio social não pode servir como justificativa para a 
extinção do direito da esfera jurídica do indivíduo. De acordo com as palavras 

do professor Fernando Penna110

: 

 

 

Nenhum cidadão brasileiro em qualquer situação deve ser privado da sua 

liberdade de expressão! Todos devem, em todos os momentos, respeitar os limites 

impostos pelas leis à sua liberdade de fala sem nunca abrir mão dela. O professor 

obviamente tem um programa a seguir, mas como ele fará isso –  recorrendo a 

                                                                                                                                                                                     
extrajudicial-arma-das-familias- contra-a-doutrinacao-nas-escolas>. Visto em: 14 de agosto de 

2017. 

10
 16Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FPolitica%2FEm-defesa-da-liberdade- de 

expressao-em-sala-de-aula%2F4%2F36394>. Visto em: 10/11/2016 

http://cartamaior.com.br/
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qualquer concepção pedagógica válida e relacionando a matéria com as temáticas 

que julgar pertinentes – depende apenas dos seus saberes profissionais. (PENNA, 

2016) 

Bourdieu propõe uma interessante reflexão sobre o “esforço de todo corpo dos 

juristas para construir um corpo de doutrinas e de regras completamente 

independentes dos constrangimentos e das pressões sociais, tendo nele mesmo o seu 

próprio fundamento”. (BOURDIEU, pág. 209). Nessa toada, o autor defende que a 

ciência jurídica se isola em si mesma ao ceifar o diálogo com os demais saberes 

humanos e sociais. Essa tentativa constante de fazer do direito um campo autônomo 

e livre de peso social estimula a produção de saberes normativos atravessados pelo 

formalismo e instrumentalismo, consequências lógicas da reivindicação pela 

autonomia absoluta do pensamento. 

O formalismo, como o próprio nome sugere, afirma a autonomia absoluta da 

forma jurídica em relação ao mundo social. Destarte, vislumbra-se que o Projeto de 

Lei 867/2015, que visa transformar a “neutralidade” como princípio direcionador 

da educação nacional ratifica o predomínio da forma quando ignora a pedagogia 

como tecnologia da interação humana, que trabalha, necessariamente, as dimensões 

epistemológicas e éticas intrínsecas ao trato com o ser humano (TARDIF, 2014). Em 

outras palavras, no mundo social (e real), o professor não poderia ser neutro mesmo 

que se esforçasse para tanto. 

O artigo 2°, inciso II do PL 867/2015 fala em “pluralismo de ideias no 

ambiente acadêmico”, suprimindo qualquer contemplação a previsão constitucional 

que protege o pluralismo de concepções pedagógicas, art.  203, III, CF/88.  Essa 

postura, conforme dito anteriormente, se justifica pelo discurso de demonização do 

educador, que não deve ser contemplado com qualquer espaço de liberdade. Não 

seria exagero dizer que, acreditar na neutralidade é desumanizar a profissão docente, 

uma vez que, o professor é destituído da posição de sujeito ativo de sua própria 

prática. 

O instrumentalismo, por sua vez, concebe o direito como um reflexo ou 

utensilio que se coloca a serviço das classes dominantes. O PL 867/2015, apelidado 

de “Lei da mordaça”, nada mais é do que uma pretensão de reivindicar o 
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domínio do aparelho normativo como arma simbólica capaz de fazer triunfar uma 

única visão de mundo, revestindo-a de neutralidade, de verdade legitima e, 

portanto, incontestável.  A articulação do ESP como movimento que reivindica o 

poder de ditar quais os valores devem ser trabalhados em sala de aula fica muita 

clara em falas oficias11 como a que segue: 

Nas últimas edições recomendadas do livro didático, valores e símbolos 

cristãos já vinham perdendo espaço e importância. Mas na edição deste triênio, 

referências aos fundamentos da fé cristã que já eram escassos praticamente 

desaparecem, restando apenas registros do folclore e da tradição cultural do 

catolicismo romano popular. Em contrapartida, privilegia o sincretismo religioso e 

destaca pedagogicamente aspectos doutrinários e práticos de religiões de matriz 

africana, esoterismo, bruxaria, além da mitologia clássica. Corrobora-lhes o status de 

manifestação cultural e de maneiras alternativas para o exercício da espiritualidade. 

(SILVA, 2015) 

A partir do trecho acima destacado, é possível perceber uma clara 

contradição ao princípio da laicidade do Estado, previsto no art.19, inciso I da 

CF/88, pois permite no âmbito da escola, espaço público na concepção 

constitucional, a prevalência de visões morais/religiosas particulares. A pesar do 

art. 2°, inciso II do PL 867/2015 estabelecer a neutralidade política, ideológica e 

religiosa do Estado, como princípios reitores da educação nacional, a análise do 

movimento que deu origem ao projeto de lei, permite compreender que a ideia de 

neutralidade no âmbito da religião é na verdade a apresentação de uma perspectiva 

cristã. 

Dentre várias acusações do ESP à suposta doutrinação ideológica nas salas de 

aula, percebemos que os temas relacionados a gênero, religião e sexualidade12  são 

os que mais incomodam os adeptos do ensino “neutro”.   A reivindicação de que 

                                                           
11

 17 Orley José da Silva. Livros didáticos para a revolução socialista bolivariana. Disponível 
em:<http://www.escolasempartido.org/livros-didaticos-categoria/459-livros-didaticos-para-a-
revolucao- socialista-bolivariana>. Visto em: 10/10/2016. 

12
 Trata-se de comentário feito com base no grande número de falas oficias do ESP que criticam a 

“ideologia de gênero” e as religiões de matriz africana. A maioria das reportagens podem ser encontradas 

no endereço eletrônico do movimento: www.escolasempartido.org 

http://www.escolasempartido.org/livros-didaticos-categoria/459-livros-didaticos-para-a-revolucao-
http://www.escolasempartido.org/livros-didaticos-categoria/459-livros-didaticos-para-a-revolucao-
http://www.escolasempartido.org/
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essas temáticas sejam suprimidas ou trabalhadas de forma unilateral e conservadora, 

expõe a confusão entre os conceitos de espaços público e privados, divergindo, 

portanto, dos objetivos Fundamentais da República, a saber: construir uma 

sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, nos 

termos do art. 3°, I e IV da CF/88. 

O artigo abaixo foi retirado do PL 867/2015 e está presente, com pequenas 

variações, em todos os projetos de lei vinculados ao Escola Sem Partido. Trata-se de 

um dispositivo cardial, uma vez que, através das palavras expressas e dos termos 

intencionalmente ocultados, sintetiza a essência do movimento.  A proibição de 

práticas de doutrinações política e ideológica dialogam com a abstração de 

conteúdo desses termos. Não definir o que é ser ideológico pode transmitir, através 

de uma leitura superficial, a ideia de imparcialidade e justiça: 

 

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e 
ideológica bem como a veiculação de conteúdo ou a realização de atividades 
que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos 
pais ou responsáveis pelos estudantes. 

  

 

O movimento divulgou uma matéria intitulada de: “Como flagrar um 

professor doutrinador”13, levantando um conjunto do que seriam “pouco sutis 

estratégias” utilizadas na suposta doutrinação de cada dia. Segundo o ESP, dentre 

outras ocasiões, você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica se o 

professor: ridiculariza gratuitamente ou desqualifica crenças religiosas ou 

convicções políticas; não admite a mera possibilidade de que o “outro lado” possa 

ter alguma razão. O que chama a atenção nesse manual de caça às bruxas é que ele 

se encaixa perfeitamente na fala anteriormente destacada em que o ESP se opõe 

veementemente a abordagem das religiões de matriz africana, desqualificando-as 

com a alcunha de bruxaria. Destarte, percebemos que a doutrinação política e 

ideológica está apenas (no outro) no que não é concepção hegemônica no meio social. 

                                                           
13

 Flagrando o doutrinador. Disponível em: <http://escolasempartido.org/flagrando-o-doutrinador>. Visto em: 

27/11/2016 

http://escolasempartido.org/flagrando-o-doutrinador
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 A segunda parte do artigo, veda expressamente a veiculação de conteúdo ou 

a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas 

ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Esse posicionamento foi 

sustentado14 através art.12, IV do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é 

signatário: 

 

Esses deveres já existem, pois decorrem da Constituição Federal e da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Isto significa que os professores já 

são obrigados a respeitá-los ‒ embora muitos não o façam ‒, sob pena de ofender: o 

direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 12, IV) (...) Portanto, o único 

objetivo do Programa Escola sem Partido é informar e conscientizar os estudantes 

sobre os direitos que correspondem àqueles deveres, a fim de que eles mesmos 

possam exercer a defesa desses direitos, já que dentro das salas de aula ninguém 

mais poderá fazer isso por eles. (Escola Sem Partido) 

O uso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, se deu de forma 

muito semelhante a interpretação deturpada da Constituição Federal. O movimento 

retira apenas a transcrição do inciso IV do art. 12, suprimindo o próprio título no 

qual o dispositivo está inserido, a saber: liberdade de crença e de religião.  O intuito 

do texto normativo é proteger os cidadãos americanos de eventuais medidas, 

principalmente por parte do Estado, que possam restringir as liberdades individuais. 

Proposito este, que é esclarecido no próprio preambulo do documento: “Reafirmando 

seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições 

democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no 

respeito dos direitos essenciais do homem. ” 

Em um país de dimensões continentais, o sistema educacional poderia colher 

proveitos interessantes através do trabalho com a riqueza cultural e o respeito à 

diferença. A violência simbólica, exercida pelo movimento ESP, se concretiza 

                                                           
14

 A fala transcrita foi divulgada juntamente com o cartaz contendo os deveres do professor. Ambas disponíveis 

no endereço<http://www.programaescolasempartido.org/>. Visto em: 27/11/2016. Infelizmente as publicações no 

movimento ESP, em sua grande maioria, não indicam autoria, transmitindo a ideia de foram elaboradas pelo 

movimento como um todo. 

http://www.programaescolasempartido.org/
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quando o estudante é diminuído em suas singularidades, possibilidades e 

potencialidades.  Ignorar  as  diferenças  sociais  e  acorrentar  educador  e  o  aluno  

em  ideologias excludentes e intolerantes, além de constituir flagrante ato de censura 

e inconstitucionalidade, agrava ainda mais os obstáculos que existem frente a busca 

por uma educação de qualidade, uma vez que, colocar o professor sob constante 

vigilância e desmerecer os saberes que o aluno  construiu  antes  e  fora da sala  de 

aula,  é óbice  direto  a  liberdade de cátedra  e a possibilidade ampla de 

aprendizagem, princípios constitucionais que, (art. 206, II) fazem da escola espaço de 

pleno desenvolvimento da pessoa. 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo desse trabalho se discorreu sobre a importância de não se reduzir o 

movimento ESP ao projeto de lei que leva seu nome. Nesse sentido, observamos o 

esforço do movimento em defender a dicotomia entre o ensino neutro e a escola 

dominada pela suposta doutrinação ideológica. Todavia, a leitura das publicações 

oficiais do programa, nos permitiu concluir que, o lema do movimento, a saber, 

“educação sem doutrinação”, poderia ser muito bem traduzido por “educação sem 

reflexão”, uma vez que, elementos necessários a emancipação do aluno por meio do 

sistema de ensino, são taxados como medidas de doutrinação, tais como: associar a 

matéria com a situação político-social do Brasil e do mundo, estimular o 

potencial de reflexão para além da memorização de fórmulas, fatos e datas e 

valorizar a pluralidade de ideias juntamente com liberdade de cátedra. 

O PL 867/2015, caso seja aprovado pelo Congresso Federal, carregaria desde 

o seu nascimento a ausência de requisitos de validade material, uma vez que, o 

conteúdo normativo, conforme exaustivamente exposto nesse estudo, se contrapõe a 

normas jurídicas hierarquicamente superiores, principalmente a Constituição 

Federal. 

Na sala de aula o professor se constrói permanentemente enquanto profissional. A 

atividade docente não é consequência apenas de formação acadêmica. Ser professor é 

estar aberto ao encontro com o outro, sujeito portador de valores que, em confronto 
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impulsionam a dialética do saber. Escolher ensinar é antes de tudo um ato político, 

que, todavia, não se confunde com a imposição de uma determinada visão política 

do mundo. Em outras palavras, nem se o professor desejasse ele conseguiria seguir 

neutro, o que não significa que ele não deva se afastar de forma crítica do seu objeto 

de ensino, de forma a não confundir pensamento cientifico com imposição de uma 

opinião pessoal. 

Imputar a neutralidade como princípio motor da educação, já seria um 

fracasso pedagógico e uma afronta ao texto constitucional, mesmo que se tratasse 

de uma intenção autentica e desprovida de interesses particulares. Todavia, 

conforme restou demostrado no decorrer desse estudo, o discurso da neutralidade 

nada mais é do que um véu que cobre o interesse de determinados agentes sociais 

de aprisionar a educação formal e a atividade docente em concepções próprias de 

verdade. 

O conhecimento é produto de fabricação social, nenhuma fala é neutra, toda 

ação pedagógica é preenchida de intensão. Cabe, portanto, o esforço dos agentes 

sociais no sentido de dialogar e construir políticas públicas, bem como práticas 

escolares, que se sustentam não na censura, na disputa, na imposição, mas na 

garantia de liberdade e independência do professor, que só poderá colaborar 

plenamente para a construção de uma educação que promove o desenvolvimento em 

potencial dos alunos, enquanto não se encontrar refém, mas parceiro das diversas 

demandas sociais. 
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Resumo 
O objetivo do artigo é apresentar os resultados da pesquisa realizada no Mestrado em 
Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (2014). Realizou uma inserção na 
historicidade da Educação do Sistema dos Colégios Militares do Brasil (SCMB), no sentido de 
desvelar o ethos como orientação pedagógica da escola militar na formação de seus alunos. 
Recorreu-se a teóricos como Weber (1982, 2012), Foucault (2000; 2011), Fernandes (1978), 
Chauí (2003), Ciampa (1984), Rios (1998), dentre outros, com os quais “dialogamos” para 
constituir o arcabouço teórico da dissertação. A metodologia de cunho interdisciplinar 
possibilitou adotar a polissemia conceitual ao invés de generalizações. O ethos que perpassa o 
currículo da escola militar foi constituído através da análise documental do Exército 
Brasileiro: Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto 4.346/2002); do Regimento Interno 
dos Colégios Militares (RI/CM/2010) e do Regulamento Interno do Colégio Militar de 
Campo Grande (RI/CMCG/2011), dos quais foram retirados os significados por meio da 
Análise de Conteúdo, conforme Bardin (2012). Constatou-se que o ethos militar é reforçado 
nas atividades diárias dos alunos cujas práticas específicas da formação do soldado são 
cotidianamente introduzidas na vida escolar de alunos e alunas a partir do 6º ano do Ensino 
Fundamental e se estendem até o 3º ano do Ensino Médio. O ethos militar é trabalhado numa 
complexa estrutura hierárquica e na aplicação de um rígido sistema disciplinar, tudo dentro 
de uma malha discursiva e simbólica que conjugam o culto às tradições militares com 
técnicas de ensino eminentemente militares. Inconsciente ou não, o capital simbólico 
presente na estrutura pedagógica militar faz parte da rotina diária dos alunos e é assimilado 
e visto de forma natural, sendo que o controle dos corpos é o principal instrumento de 
incorporação de valores por esses alunos, seja através da coação ou da própria assimilação 
por imitação. Todo esse processo se dá de forma lenta e os alunos são envolvidos numa 
malha discursiva permeada por práticas e atividades cívicas, físicas, doutrinárias, culturais, 
desportivas, visando, num primeiro momento o despertar para a carreira das armas e num 
segundo momento, formar civis que coadunem com os princípios, valores e tradições do 
próprio Exército. 
Palavras-chave: Educação – Educação Militar - Colégio Militar. 
 
 

Introdução 

 

A pedagogia militar no contexto dos Colégios Militares, assim como os 

assuntos inerentes ao pensamento e a história militar ainda são pouco estudados nos 

mailto:Jefferson_gn35@yahoo.com.br
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Programas de Pós-graduação no Brasil 15, mas essa produção vem crescendo. Há 

tempos o modelo de projeto pedagógico do Sistema dos Colégios Militares do Brasil 

(SCMB) vem sendo copiado/adaptado em algumas escolas públicas sob a 

administração das Polícias Militares em diversos estados brasileiros.16 A relevância 

de se estudar os Colégios Militares está na busca por tentar “[...] anular a barreira 

existente entre a vida militar e a vida civil que no Brasil [...] que constituem dois 

mundos à parte que se ignoram completamente.”17 ; além de se buscar compreender 

esse universo educacional e suas especificidades. Segundo Ludwig (1998) os 

cientistas da educação ainda não perceberam a importância de pesquisar o ensino 

militar. Ele ressalta que o ensino militar é responsável pela formação de um 

profissional das armas com fortes tendências interventoras. “[...] são elementos desse 

grupo que geralmente participam das articulações golpistas, mobilizam contingentes 

de apoio aos conspiradores e lideram os subalternos no combate aos movimentos 

perturbadores da ordem social (LUDWIG, 1998, p. 07). 

Realizamos um Estado da Arte com o intuído de se estabelecer um contato 

com as principais produções acerca da Educação nos Colégios Militares (CM). 

Descrevemos a estrutura do SCMB e apresentamos os resultados da avaliação dos 

CM no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Foi analisada a 

evolução histórica, a expansão e as reformas da educação militar no Brasil quando o 

processo educacional militar passou por várias fases e reformas, estando sua gênese 

relacionada à chegada da Corte Portuguesa e da Família Real em janeiro de 1808, o 

que demandou o planejamento de uma reestruturação do Exército visando uma força 

militar eficiente e menos amadora.18 

                                                           
15

 Conforme Estado da Arte realizado, identificamos entre Teses, Dissertações e Artigos - somente 19 trabalhos 
realizados, sendo que o mais antigo é de 2005 

16
 Em Goiás várias escolas públicas estaduais estão sento administradas pela Polícia Militar.  

17
 Jornal “O Diário”. 21 de março de 1956. In: artigo A Espada e a Pena: Um projeto político de Brasil a partir de 

um Colégio Militar em Minas Gerais, Wesley Silva. Centro Universitário FUMEC. Disponível em 
http://www.faced.ufu.br/nephe/images/arq-ind-nome/eixo8/completos/espada-e-pena.pdf. Acesso em 06 Set 

2013 
18

 Ao referir-se a Ensino Militar faz-se alusão ao ensino profissional do Exército; entretanto dentro do Sistema 
dos Colégios Militares do Brasil (SCMB) são pertinentes a utilização tanto de Ensino Militar quanto Educação 
Militar, haja vista que os Colégios Militares são Organizações Militares que funcionam como Estabelecimentos 
de Ensinos do Exército Brasileiro. Parágrafo 1º, do Art. 2º da Lei 9.786, de 08 Fev 99 (Lei do Ensino no Exército). 
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Quanto à metodologia utilizada, através de Bardin (2012) foi aplicada a técnica 

de análise de conteúdo em documentos que regulamentam as atividades no SCMB. 

Foram elencados todos os procedimentos da pesquisa: Pré-análise, leitura flutuante, 

escolha dos documentos, preparação do material empírico, apresentação de 

pressupostos, objetivos e exploração do material selecionado. Foram feitos o 

tratamento dos resultados, a inferência e as devidas interpretações e conclusões 

preliminares. Foi descrito um breve histórico do Colégio Militar de Campo Grande e 

os resultados de uma pesquisa documental realizada naquele estabelecimento de 

ensino, dando ênfase para a Gestão Educacional Militar e suas especificidades.  

Trabalhamos com o conceito de ethos militar analisado dentro do conjunto de 

práticas simbólicas comuns aos Colégios Militares: O culto à disciplina consciente; o 

culto à hierarquia e a distribuição dos alunos num rígido sistema hierárquico; as 

diversas formas de estímulos à aprendizagem, a rigorosa guarda dos preceitos 

disciplinares e o complexo aparato disciplinar aplicados aos alunos.  

No esteio teórico, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, optamos por 

pares teóricos que permitiram compreender, em toda sua amplitude, os conceitos de 

categoria e Ethos militar; hierarquia; disciplina: Weber (1982; 2012), Foucault (2000; 

2011), Fernandes (1978) dentre outros. Na perspectiva conceitual interdisciplinar 

busquei amparo em: Fazenda (1979; 2009), Mello (2004; 2012), Rojas (2007). A 

historiografia sobre a evolução da educação/ensino militar no Brasil teve respaldo 

nas obras Castro (2002), Motta (1998) e Pirassinunga (1958). Na seara da Análise de 

Conteúdo têm-se as obras de Bardin (2012) e Franco (2003). As questões 

metodológicas: Mello (2004); Triviños (1987) e Lakatos&Marconi (2003). Outros 

autores, não menos importantes, serviram de apoio nessa empreitada intelectual pela 

compreensão desse universo educacional peculiar.  

Os resultados obtidos apontam um moderno e complexo Sistema Educacional 

que tem no ethos, na doutrina, nos valores e na tradição do Exército Brasileiro os 

sustentáculos de uma ideologia secular. São práticas cotidianas que vão sutilmente 

introjetando valores da doutrina militar na rotina dos alunos e alunas, por isso os 

indivíduos envolvidos nesse processo acabam não percebendo o quanto eles são 

determinantes em seus comportamentos, discursos e visões de mundo. Nesse 
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processo de assimilação de preceitos atinentes ao ethos militar, o sujeito acaba 

defendendo os valores e princípios da instituição Exército Brasileiro como se fossem 

seus.  

 

O sistema dos colégios militares do brasil (SCMB) 

 

O SCMB19 é formado por 12 Colégios Militares, que oferecem o ensino 

fundamental (do 6º ao 9º ano) e o ensino médio20. Esses estabelecimentos de ensino, 

localizados em vários Estados do Brasil, propiciam educação a aproximadamente 14 

mil jovens, sendo que destes 47% são alunas (dados de 2014). 

As práticas didático-pedagógicas nos Colégios Militares subordinam-se às 

normas e prescrições do Sistema de Ensino do Exército e, ao mesmo tempo, 

obedecem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96) e 

Diretrizes Curriculares Nacionais, principais referências que estabelecem os 

princípios e as finalidades da educação no País. 

 

Art. 7º O Sistema de Ensino do Exército mantém, de forma adicional às 
modalidades militares propriamente ditas, o ensino preparatório e assistencial 
de nível fundamental e médio, por intermédio dos Colégios Militares, na 
forma da legislação federal pertinente, ressalvadas suas peculiaridades. §2º 
Os Colégios Militares mantêm regime disciplinar de natureza educativa, 
compatível com a sua atividade preparatória para a carreira militar. 
(BRASIL,1999, p.1.Grifo nosso). 

 
 

Na vida prática dos alunos a hierarquia serve para desenvolver e estimular as 

inclinações para a carreira militar com um sistema de premiações pelo bom 

desempenho nos estudos. 

 
O colégio Militar tem seu alicerce, também, na hierarquia militar. Para efeito 
de hierarquia, os alunos dos anos escolares de maior nível têm a precedência, 
exceto no âmbito do Batalhão escolar, onde prevalecerá a precedência dos 
postos e graduações. A graduação do aluno nos diversos graus da hierarquia 
escolar constitui recompensa pela aplicação aos estudos e pelo exemplar 

                                                           
19

 Regulamento dos Colégios Militares, R-69. Portaria Nr. 042, de 06 de fevereiro de 2008. 

20
 Essa modalidade de ensino é de responsabilidade da DEPA, órgão criado pelo Decreto nº 71.823/73, que visa 

a atender às necessidades de caráter técnico normativo do DECEx. 
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comportamento escolar, tornando-se estímulo à formação integral do aluno e 
à escolha pela carreira militar (MANUAL CMCG, 2011, p. 54, grifo nosso). 

 

Os alunos graduados estão submetidos a deveres específicos e gozam de 

direitos particulares, conforme sua conduta, tanto no meio civil quanto no ambiente 

escolar. São seus deveres: 

 
I -Cooperar na instrução cívica e militar e na educação física, quando 
necessário; II – auxiliar o comando, particularmente pelo exemplo, na 
manutenção do asseio e da conservação das instalações; III – primar por 
irrepreensível conduta disciplinar e prática de virtudes que o tornem exemplo 
aos pares. (RI/CMCG, 2011, p. 55) 

 

Em 2014 o SCMB contava com 13.793 alunos e alunas e mais de 2000 

professores entre civis e militares. Das 30.842 escolas públicas que participaram do 

IDEB/2011, os CM ficaram entre a 6ª e a 89ª posição, sendo que três deles ficaram 

entre os 10 primeiros: CMS (6º lugar); CMBH (7º lugar) e CMC (8º lugar). 21 

 

Resultado do estado da arte: pesquisas sobre educação militar 

 

Apesar de incipiente, as pesquisas acerca da educação militar estão crescendo, 

conforme destacamos abaixo:  

 

Ano Tipo Área Título Autor Local 

1997 T 
Antro

p. 

Meia-volta volver: Um estudo 

antropológico sobre a hierarquia 

militar 

Pietro de Carmargo 

Leiner 
FGV/RJ 

2006 T His. 

Uma carreira: as formas de acesso à 

Escola de Formação de Oficiais do 

Exército Brasileiro no período de 

1905 a 1946. 

Fernando da Silva 

Rodrigues 
UFRJ 

2008 D His. 
A Ética Castrense e a Intervenção 

Militar como recurso de 

manutenção da ordem institucional. 

Kleber da Silva 

Tavares 

 
UFES 

2009 D His. 
Por trás dos Portões: a disciplina no 

Colégio Militar de Curitiba (1959-

1964). 

Fabiana Maria Leal 
Uni-Tuiuti-

PR 

2006 D Edu. 
O Ensino no Exército Brasileiro: 

Histórico, quadro atual e reforma 

Maria Salute Rossi 

Luchetti. 
MET/SP 

                                                           
21

 Fonte: Palestra SCMB. VII encontro de Itaipava, 2014. 
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2007 D Edu 

Autonomia Vigiada: Caminhos para 

a 

construção da Identidade 

Profissional 

dos docentes do Colégio Militar de 

Campo Grande. 

Ailton Souza de 

Oliveira 
UCDB 

2008 D Edu. 

Educação ambiental e 

Interdisciplinaridade: Desafio ou 

realidade no Colégio Militar de Belo 

Horizonte? 

Jaqueline Andrade 

Botelho Lima 

 

PUC/MG 

2008 D Edu. 
O CASARÃO DA VÁRSEA: Um 

espaço masculino integrando o 

feminino (1960 a 1990). 

Patrícia Rodrigues 

Augusto Carra 

 

PUC/RS 

2011 D Edu. 

Colégio Militar de Campo Grande –

MS: 

tecendo os fios do Habitus 

Professoral. 

Miriam Ferreira de 

Abreu da Silva 

 

UFMS 

2011 D Edu 

A educação física escolar e o lúdico 

no Colégio Militar de Campo 

Grande: uma leitura 

fenomenológica. 

Kléber Augusto 

Ribeiro 

 

UFMS 

2012 D Edu 

Coordenador/Supervisor 

Pedagógico do Colégio Militar de 

Campo Grande: Uma Prática 

Refletida. 

Neiva Blós UFMS 

2012 D Edu. 
Colégio Militar e Direção por 

Valores: 

Que liderança(s)? 

Elisa Alice Pereira 

Machado da 

Silveira 

Avero/ 

Portugal 

2005 T Saúde 
Limites e Desafios aos Militares 

brasileiros em Relação a questão 

Ambiental. 

Hermes de Andrade 

Júnior 

 

FIOCRUZ/

RJ 

2008 D 
D.Sus

t. 

A Prática Pedagógica da educação 

Ambiental. Um estudo de Caso 

sobre o Colégio Militar de Brasília. 

Agnaldo Salomão 

Silva 

 

UNB 

2007 D Psic. 

Estresse Ocupacional. Síndrome de 

Bournout e Hardiness em 

Professores do Colégio Militar de 

Campo Grande. 

Helen Paola Vieira UCDB 

   
QUADRO 1 – TRABALHOS REALIZADOS SOBRE OS COLÉGIOS MILITARES 

LEGENDA: T = Tese; D = Dissertação; A = Artigo; M= Monografia. Organização: Autor 

Fonte: Organização do Autor. 

 

Nos trabalhos selecionados as temáticas são variadas e vão desde os estudos 

de educação ambiental até ao estudo das relações de gênero.  

Da análise de conteúdo dos documentos, verifica-se que a prática pedagógica 

castrense está refletida na prática pedagógica do SCMB, cujos objetivos resultam na 
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inculcaçao no psiquismo dos alunos e alunas da ideologia da corporação bélica da 

doutrina militar na rotina e formação dos alunos.  

 
Por meio dessas atividades o aluno assimila os valores de obediência, 
submissão, dependência, paternalismo, assiduidade, pontualidade, 
racionalidade e meritocracia. Adquire também a concepção de mundo e de 
vida em sociedade eminentemente estável e harmoniosa, isto é, uma 
cosmovisão determinista funcionalista (LUDWIG, 1998, pp. 22-23, grifo 
nosso). 

 

 

A característica principal que se apresenta como diferencial metodológico dos 

Colégios Militares é a aplicação de um dos pilares de sustentação das Forças 

Armadas em geral e do Exército em particular, qual seja, a hierarquia e a disciplina. 

 

Conclusões  

 

Os conjuntos de valores presente na prática pedagógica do Sistema 

Educacional do Exército estão extremamente arraigados na cultura da instituição, 

constituindo-se um dos instrumentos primordiais de interiorização de uma rede 

estrutural do pensamento, do discurso, dos valores e do comportamento que 

constituem o ethos militar. Essa rede de signos que permeia o imaginário militar 

constitui o ethos desse grupo sui generis. Através da aprendizagem do jeito e de um 

linguajar próprio, do culto irrestrito à hierarquia e à disciplina, dentre outros valores, 

vão se tomando o ethos militar como algo legítimo em detrimento das normas sociais 

universais.  

A categoria “Disciplina” tem incidência nos três documentos analisados. Isso 

se explica pela característica da instituição, cujos preceitos basilares se pautam na 

disciplina. “Na guerra mais vale a disciplina do que a impetuosidade” 

(MAQUIAVEL, apud, SCHIRMER, 2007, p. 35).  

Para Foucault (2011) a disciplina é uma forma de exercício do poder que incide 

sobre os indivíduos para controle de seus corpos e não é exclusividade dos cárceres, 

mas também de instituições como hospital, o exército, a escola e a fábrica. Foi esse 

tipo específico de poder que Foucault chamou de disciplina ou poder disciplinar. 

Segundo este autor, a disciplina é uma técnica, um dispositivo, um mecanismo 
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minucioso das operações do corpo que asseguram a sujeição constante de suas forças 

e lhe impõem uma relação de docilidade utilidade. Esse mecanismo disciplinador, 

segundo Foucault, é como um diagrama de poder que funciona não do exterior, mas 

trabalha o corpo dos homens, manipula seus elementos, produz seu comportamento. 

Dispositivos coercitivos são indicativos da presença do ethos militar na rotina 

dos CM e resultam no afastamento da atividade ou da reflexão crítica acerca de 

assuntos políticos partidários. Proibições impostas aos militares como não tomar 

parte, em área militar ou sob jurisdição militar, em discussão a respeito de assuntos 

de natureza político-partidária ou religiosa ou ainda não manifestar-se publicamente 

a respeito de assuntos de natureza político-partidária22, são analogamente aplicada 

aos alunos e alunas dos CM, como vemos descrito no regulamento dos CM: Ter em 

seu poder, introduzir, ler ou distribuir, dentro do colégio, cartazes, jornais ou publicações de 

cunho político-partidário ou que atentem contra a disciplina ou a moral.  

Essa exacerbação da aplicação dos preceitos eminentemente militares na rotina 

e na vida dos alunos do ensino básico nos Colégios Militares pode vir a fazer com 

que alguns alunos, mais susceptíveis psicologicamente, venham a ser tornar adultos 

menos participativos politicamente. O Ministério da Educação não pode interferir no 

currículo das escolas militares, pois o Exército possui autonomia para aplicar uma 

pedagogia em consonância com o ethos e a doutrina dessa categoria profissional que 

possui aquilo que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, que seria uma 

atitude de se evitar mundos em desalinho com suas ideias, tradição e convicções, ou 

seja, com o ethos militar. 
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O FENÔMENO RELIGIOSO EM INTERFACE COM A RELIGIÃO, A POLÍTICA 

E A EDUCAÇÃO 

 

Andréa Silveira de Souza23 

 

Quando nos perguntamos pela interface entre um determinado campo e 

outro (s), ou determinado sistema e outro (s), estamos nos perguntando sobre o 

dispositivo que constitui a ligação entre estes diferentes campos e/ou sistemas. Neste 

sentido, interessa-nos aqui compreender o fenômeno religioso enquanto dispositivo 

que liga, isto é, que proporciona uma união lógica entre os campos da religião, da 

política e da educação, sistemas estes que, aparentemente, não estão diretamente 

conectados, mas que atravessam uns aos outros, dadas as relações que estabelecem 

entre si enquanto campos constitutivos da mesma organização social. 

O fenômeno religioso permeia a história da humanidade desde os seus 

primórdios. Dos primeiros rituais fúnebres, à necessidade humana de compreender o 

mundo — que fez com que o homem procurasse uma causa primeira que desse conta 

de suas questões acerca da origem e do eterno devir do mundo —, percebemos que 

os seres humanos ao mesmo tempo em que estabelecem as suas relações sociais, as 

fazem em “referência a uma realidade superior”. Esta realidade superior, por sua 

vez, além de fornecer sentido para aqueles que nela crêem, constitui-se como “meio 

de controle do universo cotidiano”, na medida em que funciona como “um modelo 

para o mundo ao mesmo tempo como modelo do mundo”. (MESLIN, 1992, p. 21) 

À vista disso, os indivíduos e suas organizações sociais estruturaram 

práticas religiosas, que se constituíram como meios de se relacionarem com esta 

realidade superior sagrada que, por sua vez, assume sentidos e entendimentos tão 

variados quanto as culturas espalhadas pelos cinco continentes. Deste modo, as 
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religiões oferecem a seus fiéis modelos de ações, bem como explicações do mundo, o 

que faz com que, do ponto de vista antropológico, cada religião venha a constituir 

“para seus próprios fiéis a melhor resposta possível às próprias exigências da 

condição humana” (MESLIN, 1992, p. 22). Diante disso, podemos afirmar que o 

fenômeno religioso coexiste com a própria presença do humano no mundo, o que faz 

com que a religião possua uma relação intrínseca com a cultura, campo no qual o 

fenômeno religioso se manifesta. 

Grosso modo, podemos dizer que desde as sociedades ditas primitivas a 

religião engendrava todos os âmbitos da vida (individual e social) dos indivíduos, 

uma vez que a ordem do mundo era dada por forças externas tidas como sagradas. 

Para o filósofo francês Marcelo Gauchet (2005), estas sociedades atribuíam o seu 

sentido sempre ao outro, ao heterônomo, funcionando assim, como sociedades unas 

e indivisas. Neste sentido, podemos afirmar, com base no pensamento de Gauchet, 

que a crença no outro constitui o fundamento da crença religiosa primitiva, o que, no 

nosso entendimento, estatui o fenômeno religioso como amálgama da organização 

social daquelas sociedades, nas quais não havia separação institucional entre a norma 

e o ser. 

Para Gauchet, é com o surgimento do Estado que esta organização social 

integral passará por uma transformação tão significativa quanto irreversível. Marco 

Antonio Barroso (p. 6), afirma que, segundo Gauchet, “por volta de 5000 anos tem o 

Estado, tal como o conhecemos, e antes o que havia? Aquela manifestação que 

denominamos de religiosas. O que havia antes desses 5000 anos era a religião, em seu 

estado mais puro sem a concorrência do Estado”. Para o filósofo francês, do advento 

do Estado resulta a divisão da sociedade e uma nova forma de reconhecimento dos 

indivíduos entre si. Esta cisão com aquilo que é de natureza divina aumenta à 

medida que cresce a diferenciação entre os indivíduos por meio do emprego do 

poder dos homens sobre eles mesmos. No nosso entendimento, a análise 

empreendida por Gauchet acerca do surgimento do Estado — a qual somente 

apontamos de forma deveras breve e suscinta —, é representativa da metamorfose do 

religioso na história, e nos ajuda a compreender de que forma os demais âmbitos 
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institucionalizados da sociedade se separam do fenômeno religioso, mas 

permanecem em relação com o mesmo no campo da cultura e das relações sociais. 

No transcurso do processo histórico que marca o mundo ocidental, temos 

o surgimento das religiões monoteístas, entre elas o cristianismo, que no século IV é 

reconhecido como religião oficial do Império Romano, e a Igreja Católica Apostólica 

Romana a instituição religiosa estabelecida por Deus na terra para salvar a 

humanidade por meio da mensagem de Cristo. 

Na Idade Média, o catolicismo goza de grande poder religioso e político, 

sendo o Papa uma figura mais importante que os próprios reis, com poder político 

inclusive de escolhê-los e estabelecer tratados e acordos políticos. No século XVI a 

Reforma Protestante abala a hegemonia do catolicismo que se pretendia universal, 

promovendo um cisma no cristianismo com a formação de novas denominações 

religiosas igualmente cristãs em disputa com a Igreja de Roma. Mas é com a 

Renascença e o Iluminismo, que a razão torna-se a principal fonte de sentido para as 

questões humanas, trazendo um modo novo de ver o mundo e o sagrado. O 

princípio kantiano de autonomia dá ao homem, antes pensado como criatura de 

Deus, o poder de interpretar o mundo segundo suas próprias medidas, em oposição 

ao princípio da heteronomia, no qual a medida e o fundamento do mundo é o 

próprio sagrado. O antropocentrismo, marcado pela autonomia humana, reordena o 

mundo e coloca em campos distintos o que até então se entendia como um 

organismo único, do qual a religião se constituía como a espinha dorsal e a partir do 

qual todos os outros campos eram estruturados.  

Com o surgimento do Estado e, finalmente, com o Iluminismo, religião, 

política, economia, educação, direito, tornam-se campos que se inter-relacionam, mas 

que já não mais se confundem como partes de um único e mesmo organismo. Com a 

modernidade, estes campos passam a estabelecer entre si interações, que tem no 

fenômeno religioso um importante elemento fronteiriço, pois, embora a religião não 

se constitua mais como a única reserva de sentido para a humanidade, ela permanece 

como sendo uma das mais importantes reservas de sentido para aqueles indivíduos 
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ou grupos que nela crêem, salvaguardados os princípios e particularidades de cada 

uma das denominações às quais congregam. 

Ao processo de separação institucional daquilo que é do domínio do 

religioso (igrejas e instituições eclesiásticas) daquilo que é de domínio temporal ou 

secular (ciência, Estado, economia, arte, educação, etc.) damos o nome de 

secularização. Esta cisão acabou por criar duas esferas distintas, a pública e a 

privada, de maneira que as instituições seculares estão no âmbito da esfera pública, 

isto é, daquilo que é do interesse de todos, ao passo que a religião estaria relegada à 

esfera privada, uma vez que na modernidade a fé é tida como algo de foro íntimo.  

Desta fragmentação, uma em especial nos interessa, que é a separação 

entre Igreja e Estado, o que reverbera diretamente nas relações entre religião e 

política. O processo de separação jurídica entre a igreja e Estado foi denominado de 

laicização, a partir do qual o Estado, enquanto instituição que deve salvaguardar os 

direitos individuais e coletivos, deve estar primordialmente a serviço do homem e de 

seus direitos, permitindo que cada um construa seu próprio universo de vida. É 

desta forma que se origina o Estado dito laico, proveniente tão somente da vontade 

dos homens (e não mais da vontade Deus), cujo poder deve estar a serviço de todos 

os cidadãos. No entanto, a partir do momento que o Estado laico tem o dever de 

garantir que cada indivíduo construa seu próprio universo de vida, ele acaba por 

conceder ao indivíduo o direito de construir a sua vida individual a partir de 

princípios que são religiosos e da esfera dita privada, e que se legitimam pela crença 

e pela pertença a uma determinada instituição religiosa. O Estado, portanto, é a 

instituição por excelência que estabelece as regras para todas as demais instituições, 

entre elas, a Igreja.  Por seu turno, a Igreja é a instituição que se funda a partir de 

princípios atribuídos a um sagrado que é transcendente e atemporal.  

Segundo Philippe Portier (2011, p. 12), temos aqui um “problema prático: 

que lugar conceder às organizações religiosas neste mundo, agora dissociado da 

transcendência? Como, neste sistema político voltado para suas próprias razões, 

organizar a relação entre Estado e as Igrejas?”. Como estabelecer as relações entre 

uma esfera pública que é laica e uma esfera privada religiosa no espaço público? Em 
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uma tipologia geral, destacamos dois tipos de regime de separação que, 

salvaguardadas as nuances específicas de cada caso real, podem ser definidas como 

modelo de laicidade rígida ou estrita e modelo de laicidade flexível ou de reconhecimento. 

Segundo Portier (2011), dois princípios caracterizam estes sistemas de separação 

entre Igreja e Estado: 1. o princípio de distanciamento do Estado, por meio do qual as 

“forças religiosas são autônomas em seu funcionamento” e o Estado não intervém na 

organização das Igrejas; e 2. o princípio da igualdade confessional, a partir do qual 

recusa-se a “ideia de uma hierarquização dos cultos”, entendendo que todas “as 

religiões devem dispor (tendencialmente) de prerrogativas e imunidades 

(relativamente) similares” (PORTIER, 2011, p. 15).  

O modelo de laicidade rígida ou estrita é o que se observa na França, e de 

acordo com Portier, representa uma exceção em relação ao restante da Europa, uma 

vez que não admite o reconhecimento do fato religioso. Segundo Elisa Rodrigues 

(2013, p. 157), o modelo de separação rígida é “[...] marcado por uma atitude 

centralizadora e assimilacionista do Estado, que abstrai a diferença e centraliza em si 

mesmo as diferenças, em nome do cidadão universal. Este tipo de laicidade é 

imposta de cima para baixo, uniformizando os cidadãos”. Já o modelo de separação 

flexível “[...] adota a atitude de intervenção do Estado num processo de 

desconfessionalização que tem início com o reconhecimento do fato religioso. Permite a 

todos os cidadãos que expressem suas crenças e convicções religiosas (pluralismo) e 

exige das confissões que exerçam direitos e deveres”. Este último é observado em 

países como Itália, Espanha, Suécia e Grécia, nos quais a separação flexível assume 

contornos próprios dadas as especificidades culturais de cada Estado. 

O regime de separação flexível é marcado, sobretudo, pelo 

reconhecimento público do fato religioso. Neste sentido, “as crenças não são 

relegadas à esfera privada dos indivíduos e que a pluralidade afirma-se nos direitos 

dos não-crentes” (RODRIGUES, 2013, p. 159). Segundo Elisa Rodrigues (2013, p. 159), 

 

Isto se deve ao que Portier denominou desconfessionalização e reassociação, que 
ocorrem no seio de uma laicidade de reconhecimento. Tal reconhecimento 
compreende a individualidade expressa na ideia de memória, enraizamento 
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e etnicidade que ao serem acionadas servem à construção da noção de 
identidade. Essa nova concepção do sujeito alia-se ao novo significado de 
Estado, agora, não assimilacionista, mas “a serviço das singularidades que 
emergem da sociedade”. 

 

Deste modo, a laicidade caracterizada pelo regime de separação flexível, 

reconhece o fato religioso e a sua importância pública enquanto substrato importante 

da construção da identidade cultural. No caso brasileiro,  

 

[...] o Estado declara-se separado das religiões e essa condição se traduz na 
qualidade de laico, isto é, não cabe ao Estado favorecer qualquer instituição 
religiosa, manter relação de dependência ou embaraçar-lhe o 
funcionamento, a não ser que haja prenúncio de ameaça ao bem-estar social. 
Essa compreensão emerge da interpretação da lei e do que ela sugere como 
separação. A constituição brasileira não usa a palavra laica ou laico e não 
define pontualmente o que compreende por laicidade. (RODRIGUES, 2013, 
p. 151). 

 

Todavia, pela legislação é possível inferir que o Estado brasileiro institui 

um regime de separação entre igreja e Estado que não se constitui necessariamente 

como de laicidade rígida, uma vez que ao estabelecer este regime de separação não o 

faz de forma assimilacionista, pelo contrário, o faz salvaguardando às religiões o seu 

funcionamento e aos indivíduos a liberdade de consciência e de crença e o livre 

exercício de cultos, o que no nosso entendimento constitui um reconhecimento do 

fato religioso como elemento cultural, aproximando-nos mais de um modelo de 

separação flexível do que de um modelo de separação rígida nos moldes franceses, 

onde sequer são aceitos símbolos religiosos no espaço público. 

É neste ponto que, no nosso entendimento, localiza-se a interface da 

religião com a política e a educação. A partir do momento que se entende que o 

princípio da laicidade do Estado brasileiro não recusa a presença do fato e do 

fenômeno religioso na esfera pública, outrossim, garante direitos e deveres às 

religiões e aos cidadãos que professam alguma crença, o ensino escolar do fenômeno 

religioso enquanto elemento cultural e conteúdo pedagógico se reveste de 

legitimidade. Tal como João Décio Passos (2007, p. 32), 
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Entendemos o ensino religioso como o ensino da religião na escola sem o 
pressuposto da fé (que resulta na catequese) e da religiosidade (que resulta 
na educação religiosa), mas com o pressuposto pedagógico (que resulta no 
estudo de religião). Este último pressuposto assume o estudo da religião 
como um valor tão fundamental para a educação do cidadão quanto 
quaisquer outros objetos que se apresentem como temáticas a serem 
estudadas e ensinadas.  

 

Pelo exposto, o Ensino Religioso Escolar (ERE), tal como estabelecido pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 9475/97, art. 33, como “parte integrante da 

formação básica do cidadão e disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental”, embora de matrícula facultativa, deve assegurar “o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”, 

está de fato em conformidade com os princípios da laicidade do Estado brasileiro, e a 

sua presença na escola pública garante ao cidadão uma formação integral que inclui 

o religioso como um dado antropológico e socio-cultural presente na história da 

humanidade.  

 

Considerações finais 

 

O fenômeno religioso se constitui um importante e controverso elemento 

fronteiriço das relações entre religião, política e educação. O presente texto procurou 

apresentar de forma muito breve, pontos centrais desta discussão que é muito ampla 

e de suma importância no contexto brasileiro contemporâneo, haja vista a exclusão 

do Ensino Religioso da recém aprovada Base Comum Curricular do Ministério da 

Educação para o ensino fundamental e a ausência de um Parâmetro Curricular 

Nacional oficial para o Ensino Religioso. Acreditamos que as controvérsias que 

levam a entendimentos de que o Ensino Religioso não constitui uma área legítima do 

ensino escolar, principalmente na escola pública, e de que o ensino da religião/do 

religioso, na medida em que é entendido estritamente como educação religiosa, é de 

responsabilidade das famílias e das confissões religiosas num âmbito privado, 
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decorre de uma compreensão de que o regime de separação entre religião e Estado 

no Brasil se funda a partir de uma separação rígida, ao passo que a própria letra da 

lei não oferece esse entendimento. 

Portanto, há que se considerar que o problema do ensino escolar do 

fenômeno religioso passa, antes de tudo, por uma questão de natureza política, cuja 

discussão deve ser ampliada a fim de que se salvaguarde a implantação de um 

ensino religioso plural, não proselitista e cientificamente embasado na área de 

conhecimento da Ciência da Religião. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar como se processou o Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) no contexto das políticas de financiamento implantadas pelo Estado a partir 
dos anos de 1990 na gestão escolar, a partir de como o PDDE auxilia na redução das 
desigualdades no Brasil. A consolidação da hegemonia neoliberal gerou alterações nas 
políticas de financiamento da educação pública, que passaram a orientar a disponibilidade 
de recursos para a manutenção do sistema de ensino. Com esta proposta, se implantou o 
novo modelo gerencialista para a escola, que passa a ter as funções para gestão financeira de 
recursos, e que aumentou as responsabilidades dos estados, munícipios, gestores e 
comunidade escolar. Ao se analisar o PDDE, se evidencia que a política de financiamento 
encontra desafios significativos para superar as desigualdades presentes no sistema 
educacional brasileiro, conforme os estudos de Adrião e Peroni (2007), Hasenbalg (1997, 
2005), Silva e Hasenbalg (1998, 2000), Queiroz (1999, 2002), Reiter e Dias (2005), França 
(2008), Bock (2009) e Castro (2009). A metodologia adotada para compreender a problemática 
implica investigar a realidade, o que, para Kosik (2002), é um processo dinâmico, 
contraditório, que incorpora os contrários e se supera na luta entre esses contrários para 
novas dimensões da mesma realidade. Desse modo, opta-se por uma metodologia que atente 
a interpretação qualitativa, porém, sem desconsiderar a importância da pesquisa 
quantitativa.  Foram levantadas as produções de pesquisadores e instituições de diversas 
áreas do conhecimento, nacionais e internacionais, além de documentos oficiais sobre o 
PDDE. Em 2015, o PDDE, representou o quarto maior programa de financiamento da 
Educação básica do governo federal, somando R$2,9 bilhões de repasses às unidades de 
ensino fundamental de todo o país. Sendo que ainda existem grande desigualdades em seu 
funcionamento devido tanto problemas de gestão financeira quanto a sua execução, 
principalmente por problemas ligados a falta de Unidades Executoras Próprias (UExs), e a 
inadimplência na prestação de contas no PDDE o que se pretende verificar em sua 
efetividade, haja vista que o programa tem uma preocupação em diminuir as disparidades 
regionais. Na análise do PDDE em Roraima no setor educacional observa-se que atendeu a 
237 (UExs)  em 2014, sendo 28% apenas do total da rede de ensino, e tendo 103 UExs 
municipais em 2014 e 134 UExs estaduais, de um total de 836 escolas estaduais e municipais. 
Este programa tem se efetivado em Roraima em apenas 23% da rede de municipal e 34% da 
rede estadual. Em que pesem os argumentos democratizantes, promotores do processo de 
descentralização do sistema educacional, a política de financiamento do PDDE pouco 
modificou as condições da realidade socio - educacional e com o processo de reformas e 
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municipalização acabou por aumentar as disparidades para a melhoria da gestão escolar e 
qualidade do ensino. 
Palavras-chave: Educação; Estado; financiamento; PDDE; gestão escolar. 
 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem o propósito de investigar o PDDE no contexto da política de 

financiamento da educação básica, retratando, especialmente, seus desafios e 

perspectivas no que se refere a redução de desigualdades  sócio educacionais do 

Brasil. Nesse sentido, este estudo pretende compreender em que medida as 

contradições do sistema educacional brasileiro presentes na Região Norte e, 

especificamente, em Roraima, foram enfrentadas de acordo com as perspectivas 

deste programa. Assim, se tem a questão de pesquisa, na qual se busca saber: como 

se processou o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no contexto das políticas 

de financiamento implantadas pelo Estado a partir dos anos de 1990, considerando a 

diretriz de combate às desigualdades socio-educacionais presentes na Região Norte 

do país, especialmente em Roraima?  

A abordagem sobre o financiamento da educação pública se constitui como 

elemento central de análise das proposições e das ações implementadas pelo Estado 

brasileiro, especialmente a partir dos anos de 1990. A consolidação da hegemonia 

neoliberal gerou alterações nas políticas de financiamento da educação pública, que 

passaram a orientar a disponibilidade de recursos para a manutenção do sistema de 

ensino.  

Estabeleceu-se uma perspectiva política para o financiamento da educação 

pública brasileira em que os investimentos estatais restringiam-se ao atendimento 

focalizado das demandas de modo a garantir a eficiência, a eficácia e a otimização de 

recursos na direção da qualidade de ensino. As formulações sobre a necessidade de 

se evitar o desperdício proporcionado pelo que se denominava de burocracia estatal 

pautavam-se em exigências em torno da aplicação adequada do orçamento público, 

da transparência da gestão financeira e do controle rigoroso dos recursos.  

As exigências de aplicação, transparência e controle do financiamento se 

sustentavam, também, nas ideias de descentralização da educação pública brasileira. 
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Atribuía-se às instituições de ensino o lugar de definição das prioridades 

educacionais de modo a preservar a autogestão escolar nos planos pedagógico, 

administrativo e financeiro, contribuindo para um processo de flexibilização da 

organização dos sistemas de ensino. 

O contexto das políticas de financiamento educacional implementadas nos 

anos de 1990 permitiu a constituição de uma estratégia que se notabilizou pela 

transferência de responsabilidades dos órgãos superiores do sistema educacional 

para as unidades escolares, possibilitando que o provimento financeiro da educação 

pública brasileira por parte da União adquirisse um caráter meramente suplementar, 

enquanto as instituições de ensino assumiam o protagonismo na viabilização de 

recursos para a manutenção de suas atividades educacionais. Assim, de acordo com 

Fernandes, Gremaud e Ulyssea (2004) “[...] o sistema educacional é hoje visto 

também como um instrumento de política para a redução da pobreza e da 

desigualdade de renda”. 

Em que pesem os argumentos democratizantes, promotores do processo de 

descentralização do sistema educacional, a política de financiamento da educação 

pública brasileira pouco modificou as condições históricas que prevalecem na 

realidade socio-educacional. Essa pesquisa pretende analisar o Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), no bojo da política de financiamento educacional 

viabilizada nos anos de 1990. A análise do PDDE evidencia que a política de 

financiamento encontra desafios significativos para superar as desigualdades 

presentes no sistema educacional brasileiro. Estudos como os de Hasenbalg (1997, 

2005), Silva e Hasenbalg (1998, 2000), Queiroz (1999, 2002), Reiter e Dias (2005), 

França (2008), Bock (2009) e Castro (2009) demonstram que as desigualdades socio-

educacionais permanecem entre as diferentes regiões do país.  

O caráter redistributivo e suplementar constitucionalmente previsto tende a 

assumir um sentido que tangencia os objetivos de equalização das oportunidades 

educacionais e do padrão mínimo da qualidade de ensino. Esse sentido empreende o 

questionamento acerca da proeminência do PDDE no contexto educacional brasileiro 

como uma proposta que cumpre mais uma perspectiva ideológica de construção do 

consenso em torno do processo de dominação do que superar os desafios da 
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diversidade social e regional que se expressa no sistema educacional brasileiro. Essa 

pesquisa constitui-se como uma perspectiva que indica a necessidade de análise 

crítica dessa contradição.  

Em estudo realizado em cinco estados brasileiros, Adrião e Peroni (2007) 

analisaram o processo de implementação do PDDE e suas consequências para a 

gestão do sistema educacional, destacando suas concepções norteadoras e o seu 

papel na redefinição da regulação estatal, por meio da criação de unidades 

executoras pela esfera privada. As autoras afirmam que o escopo do PDDE é a 

descentralização financeira. Demonstram que a administração de recursos 

financeiros pela própria escola responde às mudanças na configuração estatal 

realizada no Brasil nos anos 1990, a qual tem tentado induzir o papel do Estado ao de 

regulador de todos ou quase todos os setores e relações da sociedade, transferindo as 

responsabilidades de efetivação dos serviços públicos para os processos de 

privatização, terceirização e publicização. 

No contexto da Mundialização do Capital, as políticas sociais passam por 

“ajustes” implementados pela “Reforma Gerencial do Estado”, processo que 

aconteceu a partir da segunda metade do século XX. 

Segundo Behring (2008), o processo de ajuste neoliberal na política social teve 

como consequências: a desresponsabilização do Estado e do setor público em 

consonância com parcos fundos públicos, privatização/mercantilização dos serviços, 

políticas emergenciais sem perspectivas de mudança em longo prazo, reduzidas a 

focalização e prestação de serviços de baixa qualidade.  

A hegemonia neoliberal nas políticas sociais implicou mudança no modelo 

financiamento da educação do Brasil em que está inserido o Programa Dinheiro 

Direto na Escola, com atribuição de responsabilidade para as organizações não-

governamentais serem responsáveis pelos processos de melhoria da educação, com 

um pequena participação da União. Segundo Davies (2010, p. 231), as políticas 

educacionais refletem as desigualdade e contradições do sistema hegemônico.  

Para Adrião e Peroni, (2007) a análise do PDDE evidencia que sua 

implementação tem resultado no desrespeito ao pacto federativo, na medida em que 

o Programa atropela os sistemas de ensino ao redefinir novos formatos de gestão 
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para as escolas públicas, por meio do “estabelecimento de relações diretas entre as 

escolas beneficiadas e o FNDE, sem a intervenção de instâncias governamentais 

locais na definição e execução dos gastos” (idem, ibid., p. 264). Para as autoras o 

PDDE incentiva e legitima a prática do financiamento privado na escola pública, pois 

os recursos ficam sob a responsabilidade de uma organização de natureza privada. 

As autoras relatam que esse Programa tem induzido os sistemas de ensino 

públicos a atuarem na mesma direção do setor privado, privilegiando a dimensão 

técnico-operacional e, em segundo plano, a dimensão política dos processos de 

gestão participativa com a comunidade escolar. Assim sendo, “Declaradamente, o 

Programa opta pela criação de UEx de natureza privada como mecanismo para 

assegurar maior flexibilidade na gestão dos recursos repassados e ampliar a 

participação da comunidade escolar nessa mesma gestão (ADRIÃO; PERONI, 2007,p. 

258).  

O enfoque nos aspectos procedimentais é reforçado pela preocupação das UEx 

com a correta prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União – TCU 

(BRASIL, 1997). Peroni  afirma que este modelo é  “[...] o embrião de formação de 

Organizações Sociais na escola [...]” (PERONI, 2006, p. 289). 

Os recursos do PDDE sobrevêm majoritariamente do Salário Educação - 

contribuição social das empresas destinada ao financiamento de programas, projetos 

e ações voltados para o financiamento da educação básica pública. Os repasses levam 

em conta as desigualdades regionais, de tal forma que os estados das regiões Norte 

(N), Nordeste (NE) e Centro-Oeste (CO) recebem valores ligeiramente maiores que 

os das regiões Sul (S) e Sudeste (SE) e Distrito Federal (DF) (ADRIÃO; PERONI, 

2007). Neste sentido cabe questionar se este cumpre o papel de reduzir as 

desigualdades regionais? 

Assim estas questões permeiam uma perspectiva hegemonizada pelo 

neoliberalismo na descentralização dos recursos na educação, sob o argumento da 

temática do gerencialismo, da eficácia e eficiência, mas os recursos não são 

igualitários, não formando um sistema unitário e articulado, mas a sua fragmentação 

com promessa de assistência financeira por parte da União. O PDDE foi o primeiro 

programa de financiamento da União de transferência de recursos financeiros, em 
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caráter suplementar, sem a necessidade de celebração de convênio, acordo ou ajuste, 

em atendimento às competências estabelecidas pelo pacto federativo às escolas 

públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, 

mas pressupunham que os recursos tinham que ser geridos por uma entidade não-

estatal. 

Assim sendo é preciso compreender o processo de implantação deste modelo 

de financiamento que tem se fortalecido e passado por várias reformulações desde 

1995, chegando a ter um total de quinze complementares ou agregadas diferentes de 

assistências às escolas e cada uma destas com valores específicos, em contas correntes 

diferentes.  

Para Farenzena (2012), em pesquisa sobre o papel do governo da União no 

financiamento da educação básica, no período entre os anos de 2006 e 2010 “[...] o 

PDDE foi à ação de transferência de recursos financeiros que teve crescimento mais 

expressivo, pois seus recursos foram multiplicados três vezes e meia, confrontando-

se 2010 e 2006” (FARENZENA, 2012, p. 112). Mas este programa não está presente 

em todas as escolas públicas, por conta de critérios que, muitas vezes, não atendem 

milhares de alunos no país, sendo que as regiões maior desigualdade, no caso da 

região Norte, são mais afetadas por este modelo de financiamento. 

Cabe ainda destacar que pesquisas sobre o PDDE, seus efeitos e influências na 

gestão escolar e financeira (SILVA, 2005; VALENTE, 2011; KALAM, 2011; 

PINHEIRO, 2012; YANAGUITA, 2013) mostram a insatisfação de gestores escolares 

com essas tarefas. Apesar disso, pesquisa de satisfação realizada pelo FNDE (2012) 

mostra que a maior parte dos beneficiários (88%) das escolas afirma não encontrar 

dificuldades na gestão do PDDE. Outra afirmação é que a maioria das escolas 

informou que o PDDE contribui para a melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica, bem como, que o programa promove a participação social na gestão da 

escola. No entanto, mostra-se a contradição entre a satisfação com o programa e os 

estudos e que, segundo Moreira (2012), merecem ser aprofundada e que carecem de 

análises mais detalhadas com foco na implementação do PDDE nas escolas. 
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Moreira (2012) argumenta que com esse modelo de gestão financeira 

descentralizada nas novas relações que se estabelecem entre a instância central e a 

local emergem conflitos por diferentes razões. Dentre elas, destaca-se: 

 
as fortes disparidades econômicas, políticas, sociais, culturais e educacionais. 
Tais disparidades dizem respeito, ainda, à organização dos sistemas de ensino 
– estaduais, municipais e do Distrito Federal – e ao processo histórico de 
construção de cultura de gestão nas escolas participantes do programa. 
Observa-se que a focalização presente do financiamento de programas 
educacionais possui contornos definidos a partir das reformas dos anos 1990. 
(MOREIRA, 2012, p. 11). 
 
 

Neste sentido, Moreira (2012), faz indagações em relação à focalização e à 

descentralização das políticas educacionais, incluindo seu financiamento. Sendo que 

a focalização abre caminho para a fragmentação da intervenção governamental no 

campo da educação e que resulta no distanciamento, ou mesmo na ausência de 

políticas educacionais com caráter orgânico. E destaca que na educação básica, foi 

possível observar a fragmentação existente, tanto em programas educacionais, 

quanto em critérios para aplicação dos recursos e as destinações do PDDE. Sendo que 

a gestão descentralizada de recursos via PDDE vem sendo utilizada como estratégia 

para o financiamento de ações fragmentadas para a escola e produz efeitos na 

autonomia e gestão escolar. 

Dessa maneira, esta pesquisa busca compreender como se processou o 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no contexto das políticas de 

financiamento implantadas pelo Estado a partir dos anos de 1990, principalmente no 

que diz as características regionais, em especial ao Estado de Roraima. Ressalta-se 

que esta pesquisa ainda se encontra em fase em andamento, na qual se irá analisar 

este modelo de forma regionaliza o financiamento descentralizado para as escolas em 

Roraima. 

A metodologia adotada para compreender a problemática implica investigar a 

realidade, o que, para Kosik (2002), é um processo dinâmico, contraditório, que 

incorpora os contrários e se supera na luta entre esses contrários para novas 

dimensões da mesma realidade. Desse modo, opta-se por uma metodologia que 

atente a interpretação qualitativa, porém, sem desconsiderar a importância da 

pesquisa quantitativa.  Foram levantadas as produções de pesquisadores e 
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instituições de diversas áreas do conhecimento, nacionais e internacionais, além de 

documentos oficiais sobre o PDDE.  

Preliminarmente verificou-se que em 2015, o PDDE, representou o quarto 

maior programa de financiamento da Educação básica do governo federal, somando 

R$2,9 bilhões de repasses às unidades de ensino fundamental de todo o país. Sendo 

que ainda existem grande desigualdades em seu funcionamento devido tanto 

problemas de gestão financeira quanto a sua execução, principalmente por 

problemas ligados a falta de Unidades Executoras Próprias (UExs), e a inadimplência 

na prestação de contas no PDDE o que se pretende verificar em sua efetividade, haja 

vista que o programa tem uma preocupação em diminuir as disparidades regionais. 

Na análise do PDDE em Roraima no setor educacional observa-se que atendeu a 237 

(UExs)  em 2014, sendo 28% apenas do total da rede de ensino, e tendo 103 UExs 

municipais em 2014 e 134 UExs estaduais, de um total de 836 escolas estaduais e 

municipais. Este programa tem se efetivado em Roraima em apenas 23% da rede de 

municipal e 34% da rede estadual. Em que pesem os argumentos democratizantes, 

promotores do processo de descentralização do sistema educacional, a política de 

financiamento do PDDE pouco modificou as condições da realidade sócio - 

educacional e com o processo de reformas e municipalização acabou por aumentar as 

disparidades para a melhoria da gestão escolar e qualidade do ensino. 
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Resumo 
O presente artigo teve por objetivo analisar os gêneros textuais presentes em uma coleção de 
livros didáticos de Língua Estrangeira Moderna, contida no Programa Nacional do Livro 
Didático do Ensino Fundamental (PNLD) 2017 – 2018, sob a perspectiva de teorias de gênero 
e letramento. Para isso, realizou-se uma pesquisa exploratória de cunho documental dos 
quatro livros que compõe uma das coleções de Língua Estrangeira Moderna do programa 
mencionado anteriormente. Percebeu-se consonância entre as obras e a teorias estudadas, 
uma vez que os livros buscam levar em conta o contexto do leitor, bem como o estímulo ao 
pensamento crítico e a valorização do contexto do aluno, focando não somente nos aspectos 
linguísticos dos textos. 

Palavras chave: Letramento, PNLD, Língua Estrangeira Moderna, gêneros textuais. 

 

Introdução 

 

 A utilização de gêneros textuais no ensino de Língua Estrangeira Moderna é 

algo em voga na atualidade e tem estado presente em alguns programas do governo, 

como o PNLD. O interesse de pesquisa pelo objeto se dá, portanto, pelo fato de a 

obra possuir alcance nacional e pertencer ao PNLD, um programa do governo que 

abrange as escolas públicas de todo o país, cujo objetivo é distribuir livros didáticos 

para os alunos da educação básica.  Ademais, em levantamento prévio, constatou-se 

que boa parte das instituições de ensino públicas da cidade de Juiz de Fora-MG 

utiliza no currículo de LE-Inglês a série de livros mencionada acima nos anos finais 

do Ensino Fudamental.   

Acerca do embasamento teórico do referido trabalho, foram utilizados autores 

como Street (2014) e Rojo (2009), que discorrem sobre letramento e questões 

importantes ligadas a esse campo. Além disso, utilizou-se Lombardi (2014),  

Dias;Dell’Isola (2012), e  Lima (2011), que discorrem de maneira mais específica sobre 

a utilização de gêneros textuais no ensino de LE em sala de aula. Por fim, lançou-se 
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mão dos estudos de Gil (2008), como embasamento teórico da parte de metodologia. 

Esta última, por sua vez, foi pautada em uma pesquisa exploratória de cunho 

documental dos quatro livros que compõe a coleção, onde se analisou a diversidade 

dos gêneros textuais, as possibilidades de interação com os gêneros e a presença ou 

não de elementos que incitam reflexões, não somente sobre aspectos linguísticos, mas 

também sobre questões de cunho mais crítico e social.  

Por fim, com relação aos resultados encontrados, percebeu-se que existe 

variedade nos gêneros textuais dos livros estudados, bem como a existência de 

exercícios em formatos de perguntas que buscam realizar assimilações entre o 

universo do estudante e o que está sendo apresentado no texto. Constatou-se, 

portanto, que existe a tentativa de aproximar o leitor da língua inglesa através de 

gêneros textuais e da reflexão crítica. 

 

Abordagens sobre letramento 

 

O conceito de letramento no Brasil tem demonstrado ser um assunto em voga 

e muitas vezes confundido com termos como alfabetização. Soares explica que 

“letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o 

conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 

envolvem em seu contexto social” ( SOARES, 1998, p.72). O contexto social pode 

estar associado não somente ao ambiente da educação formal, mas também a outros 

ambientes como a igreja, a casa, instituições de lazer.  

Acerca das noções abordadas acima, destaca-se dois tipos de letramento. Um 

com o enfoque autônomo vê o mesmo “em termos técnicos, tratando-o como 

independente do contexto social, uma variedade autônoma cujas consequências para 

a sociedade e a cognição são derivadas de sua natureza intrínseca” ( STREET apud 

ROJO, 2004, p.99). Em contrapartida, o enfoque ideológico “vê as práticas de 

letramento como indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder da 

sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais associadas à leitura e à 

escrita em diferentes contextos” (STREET apud ROJO, 2004, p. 99). Diferentemente da 

primeira, essa concepção leva em consideração as diferentes maneiras de pensar e 
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enxergar o mundo, bem como os diversos contextos sociais presentes.  É importante, 

portanto, entender que existem disputas ideológicas e jogos de poder e que a 

consciência dessas relações se faz necessária nesse processo.  

Levando em consideração o objetivo deste artigo, indaga-se que tipo de 

letramento ocorre no âmbito da educação, no tocante a práticas pedagógicas, 

material didático e abordagens em sala de aula. Street (2014) pontua que:  

 
O modelo autônomo de letramento tem sido um aspecto dominante da 
teoria educacional e desenvolvimental. Uma das razões para nos referirmos 
a essa postura como modelo autônomo de letramento é que ela se representa 
a si mesma como se não fosse, de modo algum, uma postura 
ideologicamente situada, como se fosse natural (p.147). 

 

Nesse sentido, tem-se, por exemplo, o ensino de línguas, cujo aprendizado 

muitas vezes é focado em uma perspectiva mercadológica e homogeneizante, como 

se um indivíduo fosse capar de almejar novas perspectivas se dominasse o idiomas e 

possuísse conhecimento de uma determinada cultura, corroborando com a 

concepção dominante, ao invés de construir diálogos com sua própria cultura. Isso 

ocorre, por exemplo, com a utilização do livro didático de inglês (LD) onde, de 

acordo com a pesquisa de Lombardi (2014), existem influências políticas, econômicas 

e culturais na escolha dos exemplares que, muitas vezes, por serem produzidos em 

escala global, não levam em consideração a realidade do aluno, perpetuando 

discursos anglocêntricos e machistas, valorizando aspectos da classe média.  

Visto isso, entende-se que o papel do educador no processo do despertar da 

consciência crítica é de extrema importância: “A introdução da Consciência 

Linguística Crítica e do letramento como prática social crítica pode, acredito facilitar 

o processo. Introduzi-los em sala de aula não é um luxo, mas uma necessidade 

(STREET, 2014, p.155). 

Destarte, tendo em mente o objeto deste artigo, entende-se que uma 

possibilidade de abordar os aspectos referidos acima, mais precisamente dentro do 

livro didático é a utilização de gêneros textuais no ensino, tema a ser abordado no 

tópico seguinte. 
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Gêneros textuais no contexto da língua estrangeira e letramento 

 

Na atualidade a discussão da utilização de gêneros textuais no ensino de 

língua estrangeira tem ganhado espaço, bem como sua relação com o letramento e o 

ensino. Lombardi (2014), em sua dissertação, considera ser de extrema relevância 

utilizar-se do pensamento de Bakhtin ao se discutir gêneros textuais, uma vez que o 

mesmo, em meados do século XX, vinculou gêneros textuais às esferas de 

comunicação, promovendo um modo diferente de se abordar os textos pertencentes 

às nossas práticas sociais. O pensador russo confere, portanto, um caráter social e 

comunicativo à noção de gênero.  

Outro ponto interessante segundo o mesmo é o de que o interlocutor passa a 

ter a condição de figura ativa, que assume atitude de resposta ativa ao longo da 

interação, não se limitando, portanto, à simples decodificação da mensagem. Ou seja, 

o indivíduo poderia reagir de maneiras diferentes, possuindo maior visão crítica. 

Visto isso, pensando no contexto de sala de aula, de que maneira isso se daria no 

âmbito do ensino da língua estrangeira, mais precisamente no inglês? 

De acordo com Tilio in Dias; Dell’Isola ( 2012), a discussão sobre o ensino de 

língua estrangeira moderna através de gêneros discursivos tem se agravado devido à 

percepção da função social que a LE possui como forma de atuação no mundo e a 

constatação de que os gêneros discursivos possuem o papel de traduzir a utilização 

da linguagem, visando a negociação de significados em contextos e situações 

socioculturais autênticos. Sobre esta questão da autenticidade, o autor salienta ainda 

que o engajamento crítico na sociedade contemporânea demanda progressivamente 

o domínio de habilidades comunicativas que possibilitem um indivíduo interagir, se 

comunicar e participar do mundo. Portanto, a utilização autônoma e plena da língua 

estrangeira permitiria ao indivíduo atuar no mundo e modificá-lo.  

Por fim, acredita-se que os gêneros textuais representariam uma maneria de se 

valorizar o letramento dos indivíduos em sala de aula , uma vez que buscam abordar 

aspectos da realidade dos estudantes e despertá-los para uma visão mais crítica da 

sociedade. Ademais, um dos vieses abarcados por essa discussão seria a utilização do 

livro didático (LD), importante ferramenta no ensino de LE. 
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O livro didático e os gêneros textuais 

 

O livro didático é frequentemente tido como uma das principais ferramentas 

no ensino. No Brasil, existe o programa Nacional do Livro Didático (PNLD)  que, 

como explicado no resumo deste trabalho, é um programa do governo que abrange 

as escolas públicas em âmbito nacional, que tem como meta distribuir livros 

didáticos para os alunos da educação básica. Desde o ano de 2011, os livros de inglês 

passaram a ser distribuídos para os anos finais do ensino fundamental sob rigoroso 

processo de elaboração e avaliação, segundo Santos Jorge; Tenuta in Lima (2011) . 

Além do rigoroso processo de qualidade, percebeu-se a grande preocupação com a 

utilização dos gêneros textuais no ensino, presente no documento de 2017. 

Observa-se no PNLD 2017 de Língua estrangeira Moderna do Ensino 

Fundamental a grande preocupação com a utilização dos gêneros textuais no ensino. 

Entre muitos tópicos do documento que abordam a temática, destaca-se o seguinte 

trecho:  

A partir dessa visão, aprender uma língua estrangeira significa experimentar 
o seu uso, ou seja, as diferentes práticas de linguagem em situações 
marcadas por seu contexto social. Como o uso da língua reflete as 
experiências de interação presentes no mundo, as atividades de linguagem 
devem considerar uma grande variedade de gêneros do discurso, orais, 
escritos e verbo-visuais, refletindo a diversidade de textos que circulam 
socialmente. Do  mesmo modo, as práticas de ler, falar, escutar e escrever 
devem ser realizadas com propósitos significativos, que reflitam a 
diversidade dos contextos sociais, lingüísticos e culturais, realizadas num 
certo tempo e espaço ( BRASIL, 2016, p.10-11)   
 
 

 Observa-se, portanto, convergência entre as discussões de letramento e 

gêneros textuais apresentadas neste trabalho e algumas premissas do documento 

oficial, como a visão mais social e aprofundada dos gêneros sociais no âmbito da 

educação, bem como o princípio de se valorizar a diversidade dos diversos contextos.  

Por fim, Hemais in Dias; Dell’Isola ( 2012) problematiza a questão dos gêneros 

nos livros didáticos no Brasil, argumentando, de acordo com uma pesquisa realizada 

que, quando a perspectiva de gêneros fundamenta a abordagem, o material destaca 

sua estrutura, contexto e conteúdo, bem como seu significado para as tarefas da 

comunidade discursiva. Por outro lado, quando os gêneros possuem apenas a função 
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de complemento, recebem um ajustamento pedagógico na sua forma, propósito e 

léxico, com a função de assistir um foco que privilegia a língua. Percebe-se, portanto, 

a sua importância no que diz respeito ao ensino de língua inglesa com foco em 

questões ligadas ao letramento do indivíduo. 

 

Metodologia 

 

  Levando em consideração o objetivo deste artigo, optou-se por utilizar como 

metodologia a pesquisa exploratória que, segundo Gil (2008), é caracterizada pela 

tentativa de propiciar maior familiaridade com o problema. Acerca dos 

procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa documental, reconhecida pela análise 

de materiais que não receberam processamento analítico, ou que ainda são passíveis 

de ser elaborados novamente de acordo com os objetivos da investigação, como 

documentos de arquivo, instituições, sindicatos, etc... 

Analisou-se uma das coleções selecionadas no PNLD 2018 de Língua 

Estrangeira Moderna, referente ao Ensino Fundamental, de nome It Fits. Os livros 

abarcam os anos finais (6°, 7°, 8° e 9°) e foram produzidos pela editora SM. Optou-se 

por duas categorias de análise com relação à investigação: na primeira, buscou-se 

observar a variedade dos gêneros textuais presentes na coleção e qual a função que 

os mesmos possuem, se é algo secundário ou se possuem papel importante nas 

obras. Na segunda categoria de análise, buscou-se observar a presença de estímulos à 

reflexão crítica, além de aspectos puramente linguísticos e a existência ou não de 

interação com o estudante, levando em consideração as abordagens sobre letramento, 

estudadas neste artigo. 

 

Análise dos resultados 

 

Com relação à diversidade de gêneros textuais, constatou-se a presença de 

variados textos que remetem tanto a aspectos informais como formais. Entre eles 

podemos citar  mapas, receitas, artigos da internet, histórias em quadrinhos, quizzes, 

linhas do tempo, que trazem linguagem fácil de entender, bem como aspecto visual 
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simples e atraente. Sobre o papel que os mesmos possuem, constatou-se que  os 

mesmos possuem papel importante, não servindo somente como pretexto para se 

abordar outros aspectos da língua, como observado em Hemais in Dias; Dell’Isola ( 

2012). 

Acerca da segunda categoria de pesquisa, observou-se atividades em formato 

de perguntas abertas antes do texto, bem como atividades em que o mesmo deve 

assinalar com um X determinada alternativa. É válido ressaltar que o propósito 

dessas tarefas não é focar em uma resposta correta, mas sim, identificar o 

conhecimento prévio que o leitor possui sobre o tema abordado no texto, bem como 

instigá-lo com perguntas reflexivas e questionamentos sobre suas vivências pessoais, 

como uma forma de conectá-lo com o assunto. Por exemplo, ao abordar um artigo da 

internet que falava sobre informações verídicas e não verídicas contidas na rede, a 

seção “Pre-reading” continha perguntas sobre o tipo de buscador online que o leitor 

usa, quanto tempo ele fica conectado, enfim, como é sua relação com a internet. Tal 

abordagem converge com a noção de letramento ideológico explicada por Street 

apud Rojo (2004), corrente que leva em conta o contexto do indivíduo. 

 Além disso, é possível associar noções de letramento crítico com outros 

elementos do livro contidos na seção “Post-reading”,  onde existem indagações mais 

diretas com relação à reflexão crítica, que abordam questões, como preconceito, 

racismo, violência, entre outros temas, sempre buscando realizar conexões com o 

texto lido. Na mesma unidade sobre o artigo na internet, por exemplo, na seção após 

o texto, uma das questões reflexivas era sobre a opinião do leitor sobre uma suposta 

crise de aprendizagem nas escolas. A outra indagava se o mesmo gostaria que o 

artigo tivesse mostrado aspectos positivos, e não somente aspectos negativos. Em 

outro momento, ao se trabalhar com o gênero lista de compras, o livro pergunta o 

que pode influenciar as escolhas das pessoas em relação à alimentação, além do 

aspecto financeiro. Isso corrobora a idéia de Tilio in Dias; Dell’Isola (2012) sobre a LE 

ser uma forma de atuação no mundo e os gêneros textuais possuírem esse papel 

reflexivo. Também corrobora com Street (2014), acerca da necessidade de se 

introduzir o letramento e a consciência linguística crítica. 
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 Acerca dessa consciência linguística crítica, mencionada no parágrafo anterior, 

percebe-se também a preocupação em se fazer conexões, questionar ao leitor sobre o 

motivo da construção de determinada palavra, as similaridades e diferenças com 

relação ao termo no português e inglês, geralmente através de pequenas caixas de 

diálogos, dispostas no livro. Tem-se como exemplo a explicação em uma das 

unidades do livro do 9° ano que tanto em inglês como em português uma só palavra 

pode ter mais de um significado. A palavra “Pound” pode significar tanto a moeda 

oficial do Reino Unido, como unidade de massa.  Por fim, pergunta ao aluno se o 

mesmo acredita que o significado de “Pound” no texto lido representa a unidade de 

massa ou monetária. 

 Um fato interessante percebido é que os livros dos anos finais, como 8° ou 9°, 

tendem a trazer mais reflexões críticas e de maneira mais veemente. Os livros dos 

anos iniciais, como 6°, ou 7°, apesar de possuírem estímulos às reflexões críticas, as 

abordam de maneira menos incisiva. Acredita-se ser devido à ideia de que os alunos 

dos anos finais, por serem mais velhos, possam ter mais maturidade para lidar com 

as questões. 

 Observa-se, portanto, convergência entre as teorias sobre letramento e gênero 

textuais no ensino de língua estrangeiro apresentadas neste trabalho e os textos da 

coleção de livros didáticos “It Fits”, uma vez que se busca levar em conta o contexto 

do leitor, bem como o estímulo ao pensamento crítico, não obedecendo a uma lógica 

colonizadora, onde o aluno deve se adequar à cultura e à língua dominante.  Pelo 

contrário, existe o estímulo ao diálogo, levando em consideração aspectos 

linguísticos e sociais. 

    

Considerações Finais 

 

Este trabalho propôs-se a analisar os gêneros textuais presentes em uma 

coleção de livros didáticos de Língua Estrangeira Moderna, contida no Programa 

Nacional do Livro Didático do Ensino Fundamental (PNLD) 2017 – 2019, sob a 

perspectiva de teorias de gênero e letramento. Para isso, estudaram-se conceitos 

básicos sobre letramento onde, em seguida abordaram-se os aspectos comunicativos 



     105 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

dos gêneros textuais e a relação destes com o ensino de língua estrangeira moderna. 

Após isso, apresentou-se a metodologia de pesquisa, pautada em uma pesquisa 

exploratória de cunho documental dos quatro livros que compõe a coleção de livros 

analisada para, em seguida, abordar os resultados encontrados nesta pesquisa.  

Concluiu-se, portanto, que existe consonância entre as teorias de gênero e 

letramento apresentadas neste trabalho e a série de livros didáticos de Língua 

Estrangeira Moderna do PNLD 2017 do Ensino Fundamental, uma vez que não são 

abordados somente aspectos linguísticos, mas questões ligadas ao pensamento 

reflexivo, consciência crítico e valorização cultural, almejando contribuir para a 

formação plena do estudante do ensino fundamental. 
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Resumo 

O presente trabalho é desdobramento da pesquisa de Mestrado que busca apresentar um 
breve histórico acerca das comunidades quilombolas no território brasileiro. Nesse sentido, o 
objetivo consiste em investigar o surgimento destes grupos étnicos e como eles tem se 
configurado na contemporaneidade. A metodologia da pesquisa que será utilizada é a 
Revisão bibliográfica, pretende-se analisar através do Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) as reflexões realizadas 
pelos estudiosos da área em questão. Desta forma, restringiu-se a análise dos trabalhos 
pesquisando prioritariamente a área da Antropologia, no entanto identificamos que nas 
áreas de História Social; da Sociologia e do Direito também existe um debate sobre o aspecto 
legal que necessita ser reconhecido quando pensamos nos direitos destes grupos. A seguir, 
destacamos quatro pesquisas que nos informam como se deu este processo, bem como as 
concepções de autores como Munanga (2001); O’dwyer (2002); Larchert (2013) que 
desenvolvem debates fundamentais para se compreender os processos de lutas e desafios 
presentes no histórico destas comunidades. Esperamos tecer algumas relações neste trabalho 
que contribuam com o repensar dos processos de fortalecimento no interior destes 
quilombos. O debate sobre o território no Brasil é recente e tem crescido a partir da década 
de 90, devido à organização dos movimentos sociais que promovem uma articulação com as 
comunidades quilombolas, indígenas e começam a ressignificar este conceito. Com isso, 
pretende-se apresentar um panorama sobre as diversas alterações ocorridas ao longo da 
história quando pensamos no conceito de quilombo e como as terminologias adotadas 
interferem diretamente na vida dos moradores destas áreas. Com o crescimento da 
globalização, busca-se cada vez mais, meios de alcançar a superação dos desafios existentes 
nestes territórios, acreditamos que este movimento alcançará êxito a partir da ampliação dos 
espaços de discussões, para que assim, a população negra se aproprie das contribuições 
conceituais de território e reúnam argumentos que subsidiem suas lutas. Não se trata de um 
enfrentamento simples, pelo contrário, observamos diante da atual conjuntura brasileira que 
os conflitos tem sido intensos, interessa desde já que as comunidades não deixem perder as 
suas raízes e utilizem os seus territórios a partir de suas próprias ideias.  
Palavras-chave: Comunidade quilombola; identidade negra; territorialidade.  

 

O surgimento das comunidades quilombolas e/ou rurais negras no Brasil 

 

De acordo com Munanga (2001) o “kilombo” surgiu no século XVI no 

continente africano, especificamente na área cultural bantu, enfeixando povos de 

diferentes regiões entre Zaire e Angola. O quilombo africano em seu 
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amadurecimento, que se deu no século XIX, se tornou uma instituição política e 

militar transétnica. Era aberta a todos, sem distinção de filiação a qualquer linhagem. 

 

A luta pela garantia dos direitos fundamentais da população negra no Brasil 
traz no seu conteúdo histórico e político a experiência secular da resistência. 
A incessante batalha pelo território cultural, étnico e religioso dos africanos 
que vieram para o país escravizados resultou na estruturação política-
organizacional dos territórios negros, onde homens e mulheres lutaram e 
lutam pela liberdade física, social e cultural em oposição à lógica 
colonialista. (LARCHERT, 2013, p. 01). 

 
 

 Ao integrarem a instituição, os membros eram submetidos a dramáticos 

rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas linhagens e os 

integravam como co-guerreiros num regimento de super-homens invulneráveis às 

armas dos inimigos. A formação de quilombo se tornou prática em vários países 

africanos, cujas ações foram responsáveis pela criação de vários Estados nacionais. 

No território brasileiro esses grupos rurais, ao longo da história, receberam 

distintas denominações, Terra de Pretos, Terras de Santo, Mocambo ou Quilombo, 

seus habitantes quilombolas ou Calhambolas, pois sua constituição ocorreu através 

de diferentes origens de formação ou das intenções de burlar o sistema escravista e se 

preservarem das perseguições e preconceitos (LARCHERT, 2013, p. 02).  

Analisando o Banco de Teses e Dissertações da CAPES (Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) verificamos a existência de 

quatrocentos e setenta e quatro trabalhos apresentados com relação à comunidade 

quilombola. Observamos que existe um movimento realizado em cada área do 

conhecimento buscando a compreensão do surgimento destas comunidades, bem 

como o modo em que vivem e resistem.  

Desta forma, restringiu-se a análise dos trabalhos pesquisando 

prioritariamente a área da Antropologia, no entanto identificamos que nas áreas de 

História Social; da Sociologia e Direito também existe um debate sobre o aspecto 

legal que necessita ser reconhecido quando pensamos nos direitos destes grupos. A 

seguir destacamos quatro pesquisas que nos informam como se deu este processo.  

Na dissertação intitulada Quilombo, Cultura e Política: Uma etnografia das 

políticas culturais na comunidade de Castainho, PE, (2014) de Jaqueline de Oliveira e 
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Silva, apresenta-se um estudo na área antropológica, a questão central desta pesquisa 

é investigar o momento de elaboração e implantação de políticas culturais em 

comunidades tradicionais, explicitando as tensões que envolvem o que o Estado 

considera como pertencente à cultura destes grupos e que, portanto, merece ser 

fomentado e incentivado, e aquilo que o grupo considera como pertencente ao 

domínio da sua cultura. 

O trabalho desenvolvido na área de História Social, de Susi Karla Almeida 

Santos: “A gente não tinha nenhum direito a nada” [manuscrito]: representações 

sobre quilombos e remanescentes de Quilombolas, (2013) revela que as definições de 

quilombos são inúmeras, por essa razão, a autora adota o termo “transformações” 

(ressemantização), por considerar que as comunidades remanescentes de 

quilombolas são herdeiras culturais de comunidades negras que se formaram em 

virtude da exclusão social sofrida historicamente, mesmo depois da abolição. 

Esta historiadora ao realizar um estudo sobre o estado de Minas Gerais nos 

informa que nesta região a identificação acontecia de forma mais detalhada, justifica 

ainda que havia nesta época à necessidade de os capitães do mato ter condições 

através deste detalhamento de identificar a existência dos quilombos.  

 

Em 1765, Dom Luís Diogo da Silva, governador da capitania de Minas 

Gerais, recorre a uma nova definição, essa mais ampla do que a de 1740. 

Nela, chama-se à atenção para o número de negros e para a possibilidade 

deles se “arrancharem”. A identificação realizada é pautada nas práticas de 

subsistência e fixação na terra da comunidade. Sua leitura permite conhecer 

que havia uma preocupação não só em localizar os negros fujões, mas 

também em caracterizar as suas possibilidades de sobrevivência 

(especialmente os pilões) e fixação geográfica (SANTOS, 2013, p. 24).   

 

 

A definição de quilombo de 1740, citada por Souza diz respeito ao Conselho 

Ultramarino, nesta concepção o quilombo é caracterizado como: “toda habitação de 

negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham 

ranchos levantados nem se achem pilões neles” (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 

2002, p. 2). Tal conceito, ainda na atualidade, baliza e estrutura os argumentos legais 

dos que defendem contra o interesse das comunidades negras. 
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A tese apresentada na área de Antropologia Social: Nós temos nosso direito 

que é o certo: significados das lutas por reconhecimento entre comunidades do Vale 

do Ribeira, São Paulo é fruto do trabalho de Homero Moro Martins, (2016) que se 

propõe a trabalhar acerca da investigação teórica e etnográfica dos significados 

variados e diversos atribuídos aos direitos de reconhecimento entre quatro 

comunidades no litoral sul paulista, envolvidas em mobilizações enquanto 

comunidades remanescentes de quilombo ou comunidades tradicionais.  

Martins (2016) afirma que tais processos, que sob a linguagem do direito são 

nominados como atos de “reconhecimento” (de identidades e de territórios), se 

constituem, principalmente, em eventos potencialmente transformadores de 

domínios sociais, que motivam a produção de significados particulares sobre o 

direito, na mesma medida em que suscitam o reposicionamento dinâmico de 

sentidos constituídos localmente sobre a terra, o parentesco, as atividades 

produtivas, as formas de organização, entre outros aspectos da vida social.  

Matos (2013) ao desenvolver a temática: Povos de Lagoas- PI na construção da 

territorialidade quilombola: Uma Etnografia, apresenta a reflexão realizada em uma 

comunidade que se auto-reconhece quilombola, e mediante ao contexto, aciona o 

trabalho da memória oral.  

No decorrer da pesquisa o autor descreve que no campo de forças onde se 

insere a trajetória da construção desta territorialidade, questões internas relacionadas 

à forma jurídica da propriedade da terra, negociações entre múltiplas identidades 

presentes no território, à ameaça de interesses externos de empresas mineradoras e 

carvoeiras, na região, compõem o quadro atual, tensionado pela desaceleração do 

processo de titulação. Evidencia também que as garantias constitucionais com 

relação à afirmação de identidade e ao reconhecimento da territorialidade nem 

sempre são efetivadas.  

As análises documentais apontam que são criados muitos entraves para 

impossibilitar a efetivação dos direitos às comunidades rurais, este fato se agrava 

ainda mais quando a população ameaça os interesses dos grandes latifundiários. Daí 

a necessidade destes grupos políticos contrários retomarem o arcabouço jurídico do 

período colonial/escravista, o Conselho Ultramarino de 1740.  
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Todavia, é fundamental interpretar a concepção para além de um refúgio de 

escravos, como define MUNANGA & GOMES (2006) quilombo não 

significou  apenas um lugar  de  refúgio de  escravos fugidos, mas a  organização 

de uma sociedade livre formada de  “homens e mulheres 

que se recusavam  viver sob o regime da escravidão e desenvolviam ações 

de rebeldia e de luta contra esse  sistema”.  

A tese TERRAS DE QUILOMBOLAS Da invisibilidade social ao direito étnico 

constitucional, desenvolvida na área de Sociologia e Direito através da autora Thaís 

Santos (2014) privilegiou-se como objeto de estudo as narrativas identitárias de uma 

comunidade rural no sertão baiano, buscando compreender como elas são 

impactadas por normas étnicas positivadas na Constituição de 1988 e sucedidas por 

políticas públicas. A partir desses dados, a autora concluiu que o alcance das normas 

que asseguram o direito às comunidades quilombola das terras que ocupam é 

reduzido, em face da relação entre o número de grupos que se apropriaram do 

instrumental jurídico, passaram pelo processo de reconhecimento e iniciaram o 

processo de titulação e o número de títulos emitidos.  

Esta primeira parte nos permitiu compreender como os novos conceitos de 

quilombo, construídos no processo de reconhecimento (ou negação) jurídico, 

redefinem identidades sociais, num diálogo tecido entre a história, a lei e as práticas 

culturais. O mais importante diante de todo este movimento é identificar como estes 

grupos se definem e respeitá-los integralmente.  

 

 Comunidades quilombolas na contemporaneidade 

 

O conceito de quilombo, sua constituição e organização, no Brasil, 

contemporaneamente, têm sido retomados, mais precisamente, a partir da aprovação 

do artigo 68 do Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios Federais, de 1988, 

que assim estatui: “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos”. 
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O debate acerca da aplicação do artigo 68 do ADCT foi conflituoso e a reflexão 

perdura até os dias atuais. O caráter genérico em que os termos são tratados na 

Constituição Federal acaba abrindo margem para a elaboração de decretos, visto que 

existem inúmeras formas de interpretá-los. 

 
Para a normatização e regulamentação da matéria, destacam-se os Decretos 
presidenciais, tanto por parte do governo Fernando Henrique Cardoso 
(FHC), pelo Decreto 3.912/2001, quanto do governo de Luís Inácio Lula da 
Silva (Lula), com o Decreto 4.887 (BRASIL, 2003). Um mesmo caminho, mas 
com configurações e resultados diferenciados. O Decreto 3.912 indicou a 
FCP para realizar todo o processo administrativo de identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro imobiliário 
das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, 
com o uso do conceito de quilombo histórico, ou seja, estabeleceu a restrição 
temporal da ocupação para aqueles que se formaram até a data da Abolição 
(PINHEIRO, 2015, p. 22).  

 
 

A partir dos estudos desenvolvidos na área antropológica e demais áreas afins 

perceberam que os quilombos não foram criados apenas de escravos negros 

fugitivos, Santos (2013, p. 28) ao realizar uma sondagem no universo de 60 

comunidades, afirma que as terras foram, em sua maioria (64%), adquiridas por meio 

de herança ou doação. Apenas 9% das terras foram compradas. Para o autor, esses 

grupos estão espalhados por todo o território reivindicando áreas geográficas 

historicamente ocupadas por quilombolas, grupos indígenas e, depois, colonos e 

camponeses.  

Esta ideia de Quilombo apresentada no período imperial, colonial e início da 

república se analisada nas entrelinhas percebe-se que apresentava um binarismo 

clássico que atribuía às comunidades rurais negras a característica de selvagem, 

descrevendo-a como primitiva, atrasada e os centros urbanos eram descritos como 

civilizados. As pesquisas relatam que o tratamento direcionado aos quilombolas era 

pautado na inferioridade, como se eles não fossem produtores de cultura.  

Na visão das autoras Oliveira, G.; Ferreira, S. (2011, p.04) os quilombos do 

Brasil colônia foram relidos contemporaneamente em novas vertentes quilombolas, 

que permanecem como força significativa na atenuação das discrepâncias sociais e 

raciais do país, possuindo uma imagem simbólica da resistência negra. 
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Com relação ao reconhecimento e posse das terras a (FCP) - Fundação Cultural 

Palmares afirma que se trata de um direito de toda comunidade negra rural que 

reúna descendentes de escravos, abrangendo toda a área ocupada e utilizada para a 

subsistência das famílias. E, ainda, onde manifestações culturais tenham forte vínculo 

com o passado. 

Hengler, C; Salvador, M. (2014, p. 95) enfatizam que, no entanto, estes espaços 

de resistência não ocorreram apenas nas áreas rurais, havendo citações de sua 

existência também em áreas urbanas. Esses locais ou eram cômodos e casas coletivas 

no centro da cidade ou núcleos semi-rurais e que núcleos negros importantes 

nasceram desse tipo de configuração.  

O documento elaborado em 2005 pelo MEC “Quilombos: Espaço de resistência 

de homens e mulheres negros” aponta que a luta e organização das populações 

remanescentes crescem e se fortalecem, mas é importante considerar que não existe, 

ainda, legislação específica para titulação de Quilombos urbanos, como são 

consideradas as favelas mais antigas. 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se concluir então, que a concepção de constituição dos quilombos 

pautada na fuga de escravos ou insurreição, não se sustenta mediante aos novos 

arranjos descobertos ao longo dos anos por historiadores, geógrafos, antropólogos e 

etc. Entram em cena outras formas de posse das terras por estas populações como, 

por exemplo, os inúmeros casos de posse através de terra doada; existem atualmente 

os quilombos contemporâneos que não se encontram em áreas geográficas isoladas, 

ou estritamente rurais, pois a população mantém relações estreitas com a cidade 

envolvente, sendo identificados como quilombos urbanos.  

Reafirmamos, portanto, a necessidade de romper com paradigmas que 

atribuem aos quilombolas características que não condizem com o modo em que 

vivem, ou o contexto em que estão inseridos, nesse sentido, torna-se essencial 

respeitar a forma como eles se auto-declaram não se pode atribuir generalizações aos 
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grupos, visto que cada comunidade necessita assumir o protagonismo de sua própria 

história e cultura.  
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Resumo 
O tema da relação entre as diferenças e a educação tem sido crescentemente abordado no 
contexto das pesquisas acadêmicas, das políticas públicas e do cotidiano escolar. Nosso 
grupo de estudos e pesquisas tem procurado discuti-lo a partir das filosofias de Henri 
Bergson e Rudolf Steiner. O pensamento de Bergson (2006) atribui centralidade aos conceitos 
de duração e de intuição. A duração representa o tempo vivido pela consciência humana em 
sua experiência profunda, se faz imanente à vida  e manifesta-se enquanto movimento de 
diferenciação; a intuição assinala o meio de conhecimento apropriado da duração, em particular 
das durações humanas. Steiner (1985), por outro lado, desenvolve uma teoria do 
conhecimento cujo ponto de partida é a imagem imediatamente dada do mundo. Para Steiner 
(1985), a cognição faz do conteúdo das vivências humanas no mundo – sensações, 
sentimentos, sonhos, imaginações, reflexões etc. – o objeto de conhecimento a partir do qual 
cria ideias e conceitos. Além disso, Steiner (1985) assinala as singularidades das experiências 
cognitivas dos diferentes sujeitos na medida em que não podem ser concebidas a partir de 
pressupostos a priori tomados como universais e que impediriam, portanto, o 
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reconhecimento da diversidade fundamental das vivências. Criticando a clássica teoria do 
conhecimento de Kant, Steiner (1985) elabora, então, outra teoria da cognição que constituirá 
a base para que ele desenvolva uma concepção renovada da liberdade humana que, 
especialmente ao longo do desenvolvimento de sua obra, dará ensejo à criação de uma 
pedagogia como arte da educação. Com base nas concepções que destacamos das filosofias 
de Bergson e Steiner, elencamos alguns aspectos que nos parecem ser importantes quando se 
trata de refletir sobre a relação entre as diferenças e a educação, a saber: o respeito e a 
atenção às diferentes durações e aos diversos conteúdos engendrados pelas vivências dos 
sujeitos no mundo; o retorno da intuição e da cognição aos dados produzidos pelas múltiplas 
experiências humanas. Transportando esses aspectos para o contexto escolar, destacamos as 
seguintes considerações: os sujeitos envolvidos no cotidiano educacional (re) criam 
permanentemente os significados que atribuem às suas próprias existências, (re) 
interpretando seus passados e (re) projetando seus futuros no fluxo de suas singulares 
durações; o conteúdo dessas durações é representado por múltiplas sensações, sentimentos, 
sonhos, imaginações, reflexões etc.; a escola tem um papel fundamental na formação de 
sujeitos que busquem, a cada momento, (re) pensarem a singularidade de suas experiências, 
na validação de modos de expressão múltiplos e distintos e na construção de enredos para 
que cada sujeito aprenda não só de si, mas também dos outros. Enfim, apontamos que as 
diferenças, quando respeitadas, adicionam ao ambiente escolar a potência da palavra, do 
pensamento e da ação, ampliando a capacidade do ser político, no aprimoramento da vida 
em sociedade.  

Palavras-chave: Filosofia; Educação; Diferenças; Henri Bergson; Rudolf Steiner. 
 
 

Introdução 

 

O tema da relação entre as diferenças e a educação tem sido crescentemente 

abordado no contexto das pesquisas acadêmicas, das políticas públicas e do 

cotidiano escolar. Com base nos estudos que vimos empreendendo das concepções 

filosóficas e filosófico-educacionais de Henri Bergson (1859-1941) e de Rudolf Steiner 

(1861-1925), elencamos alguns aspectos que nos parecem ser importantes quando se 

trata de refletir sobre a relação entre as diferenças e a educação a partir da 

contribuição destes dois pensadores contemporâneos, a saber: o respeito e a atenção 

às diferentes temporalidades (“durações”) e aos conteúdos singulares engendrados 

pelas vivências dos sujeitos no mundo; o retorno da “intuição” e da “cognição” aos 

“dados imediatos” relacionados às múltiplas experiências humanas; a vinculação 

entre arte e educação no desenvolvimento de conhecimentos mais significativos, 

coerentes e profundos, e que também se fazem a partir do respeito às singularidades 

das crianças e dos jovens em seus diferentes processos de aprendizado.  
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Vemos que o pensamento de Bergson (1991) atribui centralidade aos conceitos 

de “duração” e de “intuição”. A duração representa o tempo vivido pela consciência 

humana em sua experiência profunda, se faz imanente à vida e manifesta-se 

enquanto “movimento de diferenciação”; a intuição assinala o meio de conhecimento 

apropriado da duração, em particular das durações humanas. Steiner (1985), por 

outro lado, desenvolve uma teoria do conhecimento cujo ponto de partida é a 

“imagem imediatamente dada do mundo”. Para este pensador, a cognição faz dos 

conteúdos das vivências humanas no mundo – sensações, sentimentos, sonhos, 

imaginações, reflexões etc. – objetos de conhecimento a partir dos quais criamos 

ideias e conceitos. Além disso, Steiner (1985) assinala as singularidades das 

experiências cognitivas dos diferentes sujeitos na medida em que não podem ser 

concebidas a partir de pressupostos a priori tomados como universais e que 

impediriam, portanto, o reconhecimento da diversidade fundamental das vivências.  

Tanto Bergson, quanto Steiner desenvolvem estas suas teorias se posicionando 

criticamente em relação à clássica teoria do conhecimento de Immanuel Kant (1724-

1804). No que diz respeito a Steiner, diante dos limites apresentados pelo kantismo, 

procura elaborar uma outra teoria da cognição capaz de constituir a base para uma 

concepção renovada da liberdade humana a qual, no desenvolvimento de sua obra, 

dará ensejo à criação de uma pedagogia como arte da educação. De forma 

semelhante, Bergson, mesmo considerando a procedência de determinados aspectos 

da crítica kantiana ao racionalismo dogmático, defendeu que Kant não deixa de 

fundamentar sua filosofia numa concepção limitada de razão e de experiência, nela 

apoiando toda possibilidade de conhecimento. A partir daí, tanto Bergson, quanto 

Steiner assinalam que Kant acaba deixando de lado uma gama de experiências 

humanas fundamentais, que não podem ser reduzidas à física mecânica ou à 

matemática, ciências paradigmas do sistema kantiano.  

Bergson e Steiner fundamentam suas teorias do conhecimento, inclusive em 

seus desdobramentos na educação, em teorias cosmológicas da vida. As concepções 

acerca do tempo elaboradas pelos dois filósofos também apresentam pontos de 

aproximação: enquanto o primeiro, como destacamos acima, defende que o tempo é 

“duração”, isto é, a própria temporalidade da vida, o segundo propõe que a vida se 
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constitui por um ritmo que a cada momento acrescenta algo de novo. Assim como 

Bergson também Steiner atribui grande importância à intuição: ambos julgam que é 

através dela que podemos conhecer mais profundamente o vital, complementando o 

conhecimento da inteligência. Defendem também que o conhecimento do significado 

da memória é essencial e deve ser tomado como um dos grandes fundamentos da 

educação. Concordam ainda que o esforço faz parte de nossa existência, não devendo 

ser menosprezado, mas, ao contrário, considerado como algo que nos conecta mais 

profundamente à vida e potencializa nossa vontade de aprender. Por outro lado, 

apresentam distinções em relação ao modo de conceber o desenvolvimento humano 

e sua relação com a educação: enquanto Steiner sustenta tal desenvolvimento em 

ciclos de sete anos (“os setênios”) e numa teoria (a “Antroposofia”) que considera a 

perspectiva da reencarnação, Bergson não admite períodos marcados de 

desenvolvimento (para ele, a vida enquanto duração é sempre mudança contínua e 

imprevisível) e procura fundamentar sua teoria somente em conceitos filosóficos e 

científicos (BERGSON, 1972, 1991; SANTOS PINTO; 2010; TREVISAN, 1995; 

STEINER, 1991, 1999, 2003; LANZ, 1998).  

Para exemplificar mais diretamente um dos possíveis diálogos encontrados 

entre as teorias de Bergson e Steiner em seu desdobramento na educação, podemos 

apontar que ambos questionam o ensino baseado na mera de transmissão de 

conteúdos sem a base da experiência viva e intuitiva. Tomando o processo de leitura 

e escrita como referência, na medida em que consideramos que todas as letras são 

formas, Steiner questiona-se como poderíamos ir além da mera memorização 

mecânica e ensinar a decodificação das mesmas encontrando o que há nelas de vida. 

Para ele, isto deve se fazer com o apoio especialmente da arte. Através dos elementos 

artísticos podemos entrar diretamente na esfera da experiência intuitiva da vida e 

isso provoca uma memória dinâmica, viva e duradoura: mesmo que a criança não 

entenda, num momento determinado, toda a profundidade do conhecimento que se 

quer promover através da linguagem, futuramente ela deverá compreender; daí a 

importância da duração da memória que também vai se constituindo encarnada no 

corpo. Esse movimento de ensinar coisas que as crianças não compreendem total e 

imediatamente é importante de acordo com a concepção pedagógica steineriana, pois 
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já pode representar uma educação mais ampla, inclusive da vontade. Steiner enfatiza 

que “o elemento artístico atua de modo muito especial sobre a natureza volitiva do ser 

humano” (STEINER, 2003, p.14). Neste sentido, o pensador croata critica uma 

pedagogia que privilegia preponderantemente o elemento racional (inteligente) da 

formação e sustenta-se na transmissão de conceitos gerais desconectados daquilo que 

é vivenciado pelos estudantes em suas singularidades e diferenças, não co-

relacionando o conhecimento com os elementos sensíveis, intuitivos e volitivos 

(STEINER, 2003). Refletindo sobre estas questões a partir da concepção filosófico-

educacional de Steiner, Rudolf Lanz assim sintetiza: 

 

(...) Conceitos prontos, não digeridos, são uma das causas da massificação, 
pois não houve o esforço abstrativo individual da criança para chegar à meta 
final do conceito, partindo de suas vivências de situações concretas.  
Naturalmente não se pode evitar de fornecer, também à criança em idade 
escolar, uma variedade de conceitos. Mas que estes sejam, ao menos, vivos e 
capazes de transformar-se! É sempre melhor caracterizar do que definir. O 
que é ‘definido’ corre o risco de ser ‘definitivo’. E como pode haver 
crescimento mental num adolescente que vive num mundo de conceitos 
definitivos recebidos desde sua primeira escolaridade? (LANZ, 1998, p. 64-
65) 

 

 

No que diz respeito a Bergson, seu modo de criticar o ensino 

descontextualizado mostra-se semelhante ao de Steiner e coerente com sua própria 

concepção filosófica em geral. Segundo ele, a educação deve estimular a liberdade e a 

criação, favorecer a potencialização do “élan vital”, estando em consonância com a 

própria vida. Para tanto, ela tem que valorizar e buscar desenvolver tanto a 

inteligência quanto a intuição das estudantes por intermédio de todas as matérias do 

conhecimento humano: desde as artes, a filosofia, a história e os estudos clássicos em 

geral, até as diversas ciências exatas, principalmente a matemática e a geometria 

(TREVISAN, 1995; LECERF, BORBA, KOHAN, 2007; SANTOS PINTO, 2010). Para 

Bergson a educação não se trata de um mero acúmulo de conhecimentos que se 

repetem continuamente, mas a possibilidade de renovação e a criatividade. 

 
Um saber imediatamente livresco comprime e suprime atividades que 
querem apenas desenvolver-se. Exercitemos a criança no trabalho manual, e 
não abandonemos este ensino a pessoas não especializadas. Apelemos para 
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um verdadeiro mestre, para que aperfeiçoe o tocar a ponto de torná-lo um 
tato: a inteligência elevar-se-á das mãos à cabeça. Mas não insisto nisto. Em 
qualquer matéria, letras ou ciências, nosso ensinamento permaneceu muito 
verbal. Já se foi o tempo em que era suficiente ser homem do mundo e saber 
discorrer sobre as coisas. Trata-se de ciência? Expõem-se ao aluno, 
sobretudo, os resultados. Não seria melhor iniciá-lo nos métodos? Faríamos 
com que praticasse imediatamente: convidá-lo-íamos a observar, a 
experimentar, a reinventar. Como seremos ouvidos! Como seríamos 
entendidos! Pois a criança quer procurar e inventar, sempre à espreita de 
novidade, impaciente com a regra, enfim, mais próxima da natureza que o 
adulto. (...) Cultivemos antes na criança um saber “infantil” e guardemo-nos 
de abafar sob uma acumulação de galhos e folhas secas, produtos de 
vegetações antigas, a planta nova que só quer crescer (BERGSON, 1984, p. 
148-149).  
 

 
Assim, vemos que as proposições filosófico-educacionais tanto de Bergson, 

quanto de Steiner, abarcam e potencializam as diferenças no sentido de que 

compreendem a diversidade como algo inerente à vida, defendendo que para 

desenvolver as potencialidades concretas da duração de cada sujeito devemos 

valorizar a curiosidade, a livre iniciativa e a criação. Nas concepções bergsoniana e 

steineriana, os diferentes sujeitos estariam no centro do processo de aprendizagem 

de um currículo vivo e não de um currículo “enciclopédico”, pronto e acabado. 

Enfim, consideramos que a partir das filosofias de Bergson e Steiner as diferenças em 

movimento na escola proporcionam as potências da vontade, da ação, da palavra, do 

pensamento, ampliando a capacidade do ser artístico, ético e político, no 

aprimoramento da vida em sociedade. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é sistematizar informações e análises que permitem refletir sobre as 
persistentes desigualdades e a situações de Gênero no espaço escolar. Procura-se 
problematizar a questão da diferença de gênero, como que os adolescentes são tratados de 
acordo com a sua sexualidade. São abordadas ainda questões relativas às desigualdades na 
divisão de atividades dentro da escola, como existe brincadeira que  é de homens e outras 
que são para mulheres. Para isso foi feita uma revisão bibliográfica dos artigos publicados 
pelas revistas contidas no periódico Capes, no período de (2000 a 2014), que versam sobre a 
temática de gênero e sexualidade relacionada ao espaço escolar. Foram consultadas algumas 
revistas que possuem Qualis A1, A2, B1 ou B2 em educação e ou sociologia, pois a pesquisa 
que faz o levantamento de dados sobre os artigos publicados nas revistas que obedece a 
descrição apresentada ainda está em andamento. 
Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Escola; Ensino Fundamental. 

 

Introdução 

 

Este trabalho consiste em uma reflexão a respeito das desigualdades entre 

mulheres e homens no Brasil contemporâneo, principalmente no que se refere às suas 

relações de gênero. Esta reflexão se baseia em uma revisão bibliográfica da literatura 

e de dados estatísticos provenientes de instituições acadêmicas. E a relevância do 

mailto:marianna.s.assis@gmail.com


     124 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

tema se passa primeiramente, por uma revisão bibliografia sobre desigualdades entre 

homens e mulheres dentro do espaço escolar. 

Em seguida, busca-se traçar um panorama das desigualdades entre meninos e 

meninas, dentro das escolas de ensino fundamental. As questões levantadas pela 

literatura conduzem a pensar também sobre as desigualdades de raça, uma vez que a 

situação das crianças negras é ainda mais precária do que a das crianças brancas. As 

reflexões neste sentido são enriquecidas por dados, apresentados nas publicações 

sobre desigualdades de gênero e raça no Brasil. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho é sistematizar informações e análises 

que permitem refletir sobre as persistentes desigualdades dentro da escola, com 

enfoque no ensino fundamental. Procura-se problematizar as políticas públicas para 

promoção da igualdade de gênero, tomando como exemplo o caso das desigualdades 

dentro das escolas. São diversas as desigualdades existentes na sociedade. Uma das 

mais evidentes refere-se às relações de gênero, especialmente as desigualdades entre 

homens e mulheres.  

Assim, a relevância deste tema é patente, pois convivemos com essa 

desigualdade. Em todos os lugares que vamos, nos deparamos com a desigualdade 

de gênero, e nesse artigo essa desigualdade se da no espaço escolar. 

Fizemos uma meta-análise para a confecção deste artigo. Utilizamos o trabalho 

coletivo de revisão bibliográfica realizado pela equipe do OBEDUC-2012, 

coordenado pelo Prof.Dr. Fernando Tavares da UFJF. Realizamos um projeto de 

pesquisa e arquivamento bibliográfico, onde foram consultados artigos contidos nas 

revistas disponíveis no Periódicos Capes24 que possuem a nota Qualis entre A1 e B2 

com base nos descritores educação e sociologia. Os artigos selecionados foram 

aqueles publicados entre 2000 e 2014.   

Foi consultada a planilha de Excel, onde nós bolsistas registramos as 

informações sobre os artigos das revistas do Periódico Capes. Em uma aba 

catalogamos as informações dos artigos que tem como tema a educação, seja ela 

referente ao ensino infantil, fundamental, médio, superior ou de pós-graduação. E 

                                                           
24 O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca 

virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil as produções científicas internacionais. O link 

para acesso é: http://www.ifg.edu.br/dti/acesso-aos-periodicos-capes. 
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em uma outra aba registramos os artigos que versam sobre demais temáticas, que 

chamamos de “artigos complementares”.    

Realizamos uma busca por palavras-chave dos artigos, estas foram gênero, 

sexualidade, escola, educação básica e ensino fundamental. Ao lermos todos estes 

chegamos a um total de nove artigos que contribuíram de alguma maneira neste 

trabalho. 

 

Gênero, corpo e sexualidade 

 

Gênero é entendido, segundo a teórica Judith Butler, como uma regra por 

meio do qual são naturalizadas as noções de masculino e feminino e que deveria 

superar tal binarismo construído socialmente passando a entender gênero como algo 

que vai além dos dois opostos: macho x fêmea, homem x mulher, masculino x 

feminino, etc.  

 
A normatividade do gênero refere-se a propósitos, aspirações, preceitos que 
norteiam as ações dos sujeitos e, também, ao processo de normalização, que 
é a maneira como ideias e ideais dominam os corpos e estabelecem os 
critérios para a definição de um homem e de uma mulher normal. [...] 
Homem usa cueca, bola e pasta, mulher usa batom e espelho. Não se pode 
ter uma mulher com cueca, bola, pasta. Não se pode ter um homem com 
batom e espelho. Por que não? Porque só existe uma resposta correta, e ela é 
constituída por uma única palavra, segundo o profissional da escola. Por 
meio dessa prática curricular, corpos são nomeados e classificados de forma 
dicotômica. Homens e mulheres são considerados seres diferentes e com 
características excludentes. (Reis; Paraíso, 2014, p. 238).  
 
 

Essa dicotomia entre homens e mulheres se dá desde o momento da gestação e 

no parto quando é falado o sexo do bebê. Ao anunciar a chegada de um menino ou 

menina, há todo um preparativo e investimento em relação ao corpo gestado: roupas, 

brinquedos e acessórios padronizados são adquiridos para a criança e cria-se uma 

expectativa em torno de seu crescimento, principalmente no que diz respeito à 

orientação sexual e ao seu comportamento na sociedade. Assim, características 

culturalmente classificadas como masculinas são esperadas dos corpos considerados 

masculinos e vice-versa. Qualquer criança que se comporte diferente do padrão é 

alvo de piadas e preconceitos, principalmente no ambiente escolar.  
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Sob o pressuposto de que o natural, o normal, o adequado é a existência de 
dois tipos diferentes de corpos, com características excludentes – machos e 
fêmeas, homens e mulheres –, eles constituem performativamente os corpos 
considerados meninos como os corpos em que a suposta essência masculina 
e natureza masculina deve se manifestar. (Reis; Paraíso, 2014, p. 253).  
 
 

Dessa forma, todas essas características interagem na escola através da busca e 

padronização de um sujeito disciplinado e organizado, distinguindo-se os corpos e as 

mentes. “Nesse sentido, o corpo é entendido como resultado sempre temporário e 

instável de diversas configurações através dos tempos, adquirindo diferentes 

significados, mas configurado em e pelas redes de poder.” (Wenetz, 2012, p. 204). O 

corpo, atualmente, se tornou uma identidade. Ou seja, é algo que se conquista, 

adquire e constrói. As aparências físicas estão em construção, não é algo acabado e 

permanente. A todo o momento sentimos a necessidade de afirmar nosso corpo 

perante a sociedade como sendo algo resultante da nossa identidade, das nossas 

características.  

 
Desse modo, é importante marcar que o corpo é, sempre, resultado 
provisório e inacabado. Atravessado e constituído por categorias sociais 
como classe, geração, raça/etnia, gênero e sexualidade, pode ser 
compreendido de diversas formas. Conferir importância à cultura na 
fabricação dos corpos e dos sujeitos é entendê-los como produtos dos 
regimes discursivos contemporâneos que neles se inscrevem, marcando-os 
como corpos dotados de determinados significados (e não de outros) dentro 
do espaço escolar ou fora dele. (Dornelles, 2012, p. 189).  
 
 

A autora prioriza o entendimento e a conceituação de corpo, do mesmo modo 

que apresenta como contexto as justificativas de docentes para a separação de 

meninos e meninas na Educação Física escolar. É como se a cultura tivesse uma 

importância na produção dos corpos e dos sujeitos, no sentido de interpretá-los como 

resultados dos regimes discursivos contemporâneos, identificando-os como corpos 

dotados de significados dentro do espaço escolar ou, até mesmo, fora dele.  

De acordo com a autora, ao voltar-se para a Educação Física escolar, 

principalmente enfatizando a separação de meninas e meninos, com a finalidade de 

compreender os corpos nesse espaço institucional e pedagógico,  
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[...] é possível (e provável) que aí se atravessem características da 
contemporaneidade, regras sociais e marcas culturais de uma sociedade e 
significados compartilhados culturalmente. Desse modo, tratando-se do 
tema da separação, podem-se problematizar compreensões de corpo 
produzidas nesse espaço pedagógico-institucional, mas, ao mesmo tempo, 
situar que ali se atravessam entendimentos compartilhados num espaço 
cultural mais amplo. (DORNELLES, 2012, p. 190). 
 
 

Pressupõe-se que, assim como as identidades de gênero, as identidades etárias 

são produtos biológicos e móveis que fazem parte da construção social e cultural. No 

caso da Educação Física escolar, uma das justificativas usadas pelos/as docentes, na 

divisão de meninas e meninos nas atividades, é a idade. A partir de um determinado 

momento da vida escolar de tais estudantes, a possibilidade de trabalhar em grupo 

de forma mista não existe mais. A autora afirma que “a classificação temporal escolar 

– que se associa às idades normais de trajetória educacional dos/as estudantes – é 

posicionada como referência para a utilização do trabalho misto ou separado com 

os/as alunos/as nas aulas da disciplina.” (DORNELLES, 2012, p. 191-192). 

Segundo a autora, há uma série de atributos que diferenciam meninos e 

meninas antes e após a adolescência, impossibilitando, assim, um trabalho misto. 

Esses atributos estão associados à construção social dos/as alunos/as e no que diz 

respeito às formas de viver suas masculinidades e feminilidades. Dessa forma, corpo, 

gênero e idade fazem parte dos diferentes discursos que justificam a necessidade de 

divisão entre meninos e meninas nas aulas de Educação Física, a partir de um 

determinado ano/ciclo. À medida que as crianças vão se desenvolvendo, crescendo, 

atingindo certas idades e passando de um ciclo ao outro na escola inicia-se uma 

diferenciação entre eles: “corpos diferenciam-se, repelem-se, separam-se; 

masculinidades e feminilidades emergem, e uma suposta referência de idade os 

identifica.” (DORNELLES, 2012, p. 194). 

Por fim, com base na pesquisa e nas conclusões da autora, parece haver uma 

“masculinidade hegemônica” no que tange a separação entre meninos e meninas nas 

aulas de Educação Física. Partem do princípio de haver uma idade de separação em 

que os meninos, por serem mais fortes, corajosos e responderem bem aos 

treinamentos (e isso faz parte de uma construção social que é implantado pela 

sociedade nas nossas mentes) não podem “se misturar” com as meninas, pois elas 
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seriam mais frágeis e atrasariam as atividades. Ou seja, mais uma vez o masculino é 

posto como norma, padrão e regra. Nesse sentido, o gênero – e também a idade – é 

determinante nas relações de poder que se estabelecem não só no que se refere ao 

contexto escolar, mas também na sociedade civil.   

 

Normas Curriculares 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) são uma referência básica para 

a elaboração dos princípios da reforma curricular e para orientar os professores na 

busca por novas abordagens e metodologias. Eles apresentam um novo perfil para o 

currículo: competências básicas para a inserção de jovens na vida adulta, orientações 

para os professores em relação ao conhecimento escolar e a interdisciplinaridade, 

incentivos ao raciocínio e a capacidade de aprender, etc. Segundo os PCN’s, o 

currículo está sempre em construção e devem ser sempre revistos e aperfeiçoados 

para que influencie positivamente na prática do professor e no processo de 

aprendizagem dos alunos.  

De acordo com os PCN’s, o tema da Orientação Sexual foi criado para ser 

trabalhado em todos os ciclos da escolarização, devido ao aumento da gravidez na 

adolescência e do risco de contaminação do vírus HIV. “Cabe, portanto, à escola – e 

não mais apenas à família – desenvolver uma ação crítica, reflexiva e educativa que 

promova a saúde das crianças e dos adolescentes. A Educação Física é apontada 

pelos PCN’s como um espaço privilegiado para a orientação sexual.” (Altmann, 2001, 

p. 576).  

Desde o século XVIII, o tema da sexualidade fazia parte de certa preocupação 

escolar entre crianças e adolescentes. Desde então, a instituição pedagógica 

concentrou e intensificou os discursos ligados a esse tema. No Brasil, a inclusão da 

educação sexual na escola deu-se a partir de um deslocamento no campo discursivo 

sobre a sexualidade de crianças e adolescentes.  

 
Nos anos 20 e 30, os problemas de “desvios sexuais” deixam de ser 
percebidos como crime para serem concebidos como doenças. A escola passa 
a ser tida como um espaço de intervenção preventiva da medicina higiênica, 
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devendo cuidar da sexualidade de crianças e adolescentes a fim de produzir 
comportamentos normais. Durante as décadas de 60 e 70, a penetração da 
educação sexual formal na escola enfrentou fluxos e refluxos. Na segunda 
metade dos anos 60, algumas escolas públicas desenvolveram experiências 
de educação sexual. Todavia, elas deixam de existir em 1970 após um 
pronunciamento da Comissão Nacional de Moral e Civismo dando parecer 
contrário a um projeto de lei de 1968 que propunha a inclusão obrigatória da 
Educação Sexual nos currículos escolares. Em 1976, a posição oficial 
brasileira afirma ser a família a principal responsável pela educação sexual, 
podendo as escolas, porém, inserir ou não a educação sexual em programas 
de saúde. Durante os anos 80, a polêmica continuou. Todavia, afirmaà 
autora, as modificações ocorreram quase que exclusivamente em nível de 
discurso. (Altmann, 2001, p. 579). 
 

Diante do exposto, faz-se necessário analisar o que dizem os PCN's a respeito 

do tema da orientação sexual na área de educação. Primeiramente, tal tema deve ser 

tratado em toda área educativa do ensino fundamental e por várias outras áreas do 

conhecimento. Segundo a autora, os programas de orientação sexual devem ser 

organizados em torno de três eixos: “Corpo: matriz da sexualidade”, “Relações de 

gênero” e “Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis/AIDS”. (p. 580). De 

acordo com os PCN’s, a orientação sexual é entendida como sendo de caráter 

informativo. Ou seja, é exatamente aquilo que os sujeitos, principalmente 

adolescentes, precisam saber. A sexualidade é concebida como algo inerente, 

necessário e fonte de prazer na vida. Dessa forma, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais instruem que no momento da aprendizagem sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, os professores ou professoras não devem relacionar a sexualidade 

com a doença, porém devem fornecer informações aos alunos acerca da doença, 

mostrando como deve ser prevenida.  

 
Um dos principais objetivos apontados pelos PCN’s é o fomento de atitudes 
de autocuidado, preparando os sujeitos autodisciplinados no que se refere à 
maneira de viver sua sexualidade, sujeitos que incorporem a mentalidade 
preventiva e a pratiquem sempre. A Educação Física aparece como um 
espaço privilegiado para isso, seja devido aos seus conteúdos e dinâmica de 
aula, seja pela relação que se estabelece entre professores e alunos nestas 
aulas. O professor (de Educação Física) é uma referência importante para 
seus alunos, pois a Educação Física propicia experiência de aprendizagem 
peculiar ao mobilizar os aspectos afetivos, sociais, éticos e de sexualidade de 
forma intensa e explícita, o que faz com que o professor de Educação Física 
tenha um conhecimento abrangente de seus alunos. (Altmann, 2001, p. 583). 
 
 

Assim, a educação sexual não surge na escola a partir dos PCN’s. A volta do 

tema da orientação sexual nas escolas parece estar relacionada a uma dimensão 
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epidêmica (associado a AIDS) e a uma mudança nos padrões de comportamento 

sexual. O que se pretende com a criação dos PCN’s é que ele seja um motivador da 

reflexão sobre os currículos escolares apresentando uma proposta aberta e flexível e 

que pode ser ou não utilizada pelas escolas.  

 

Espaço escolar e discriminação 

 

No que diz respeito sobre os conceitos de preconceito e de discriminação. O 

primeiro trata-se do conceito ou opinião formados antecipadamente, sem haver 

ponderação ou conhecimento dos fatos. O preconceito agrega a relação entre pessoas 

e grupos humanos. Ele inclui não só concepção que sujeito tem de si mesmo, mas 

também do outro. Já o segundo significa “distinguir”, “diferenciar”, “discernir”. A 

discriminação racial é tida como a prática de racismo e a efetivação do preconceito. 

Gomes chama a atenção para o fato de que“a discriminação racial pode ser originada 

de outros processos sociais, políticos e psicológicos que vão além do preconceito 

desenvolvido pelo indivíduo” (GOMES, 2005, p.55). 

Os preconceitos e discriminações presentes nas culturas infantis resultam dos 

distintos processos vividos por elas durante a institucionalização escolar, a 

organização de seu tempo livre, a inserção familiar e o acesso aosdiferentes meios de 

comunicação de massa.A escola, como espaço sociocultural cheio de contradições, 

como quaisquer outros espaços, aloja relações entre crianças, que tanto podem 

reforçar como questionar as práticas discriminatórias presente nela. Existe um 

processo dinâmico na escola, de possibilidades e necessidades. Há necessidade de 

compreender os sujeitos que frequentam a escola a partir de uma visão integradora.  

 
Aprender não é apenas adquirir saberes, no sentido escolar e intelectual do 
termo, dos enunciados. É também apropriar-se de práticas e de formas 
relacionais e confrontar-se com a questão do sentido da vida, do mundo, de 
si mesmo. (Charlot, 2005, p. 57).  
 
 

 

Visto isso, Altmann, Ayoub, e Amaral , ao realizarem uma pesquisa 

qualitativa com os discentes da disciplina de educação física  evidenciaram 

afirmações recorrentes na percepção de professoras/es de Educação Física sobre o 
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envolvimento de seus estudantes com as aulas. A concepção de que meninos são 

mais habilidosos para a prática esportiva e para jogos coletivos, enquanto grande 

parte das meninas não se envolve com a mesma intensidade nessas práticas, pois não 

desejam suar e querem manter-se arrumadas. Apesar das falas supracitadas não 

levarem em consideração as questões de gênero no seu planejamento, elas estão, de 

alguma, presentes nas respostas. (ALTMANN, AYOUB, E AMARAL; 2011) 

 Os autores evidenciam dois pontos que merecem ser ressaltados: a diferença 

de participação e a diferença de habilidade e força física entre meninos e meninas. O 

primeiro deles é o destaque de que ambos os sexos deveriam participar das mesmas 

atividades nas aulas. A diferença de participação é indiretamente apontada como um 

problema, como uma desigualdade. Em relação ao segundo ponto, as diferenças de 

habilidade entre meninos e meninas que durante algum tempoforam consideradas 

inatas e decorrentes de razões biológicas, as pesquisas de gênero contribuíram para 

compreender que elas são histórica e socialmente construídas. As diversas formas de 

educar os corpos de meninos e meninas, presentes desde a infância, são importantes 

para a compreensão desse fenômeno, o que tem efeitos sobre as habilidades e os 

envolvimentos dos sujeitos com as práticas corporais e, consequentemente, com as 

aulas de Educação Física.  (ALTMANN,AYOUB, E AMARAL; 2011) 

Na década de 1990, vivenciamos mudanças expressivas no que diz respeito à 

organização das turmas nas aulas de Educação Física. A separação de meninos e 

meninas passou a ser cada vez menos frequente, tornando-se quase inexistente nas 

redes públicas de ensino.  Com isso, professores de Educação Física passaram a 

ministrar aulas para meninos e meninas, enfrentando dilemas com essa nova 

organização escolar.  (ALTMANN,AYOUB, E AMARAL; 2011) 

Contudo, em algumas atividades como jogos, danças e esportes uma 

gestualidade própria dos/as alunos/as ficava em maior evidência, assim como 

medos e dificuldades de lidar com o próprio corpo, pois permitiam uma maior 

expressão deles. No pátio aconteciam, ao mesmo tempo, diversas brincadeiras e 

práticas esportivas como voleibol, basquete, futebol, pega-pega, pular corda, elástico, 

jogos de mãos e danças. Na maioria das vezes o futebol e o basquete eram praticados 
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pelos meninos, enquanto o voleibol e algumas brincadeiras de danças eram jogados 

pelas meninas. (WENETZ,2012). 

 
Assim, observamos que o recreio escolar está vinculado a diversas formas de 
controle/regulação sobre o corpo infantil (Foucault, 2002), em que diversos 
mecanismos contribuem para uma construção/conformação de meninas e 
de meninos, agindo no sentido de produzir uma imagem feminina ou 
masculina. (WENETZ, 2012, 202-203). 
 
 

Através da constituição dos grupos e as brincadeiras praticadas por eles, é 

possível observar as identidades de gênero e sexualidade presentes. Não só a 

maneira como as crianças dividem-se em grupos, mas as suas falas também mostram 

a presença de tais identidades. Wenetz, relata que a partir de suas experiências 

durante o recreio, muitos meninos eram apelidados de “bicha” ou “gay” por 

praticarem brincadeiras consideradas de meninas e que em situações inversas, 

muitas meninas não recebiam apelidos. Outra situação observada foi que muitos 

meninos além de terem que provar constantemente suas masculinidades e 

cavalheirismos, precisavam provar que também não eram covardes, enquanto as 

meninas não queriam ser “santas”, provando isso quando batiam nos meninos, mas 

também não queriam ser chamadas de “barangas”. (WENETZ,2012).  

 
Considerando as falas destacadas, é possível observar como alguns 
pressupostos de masculinidade e de feminilidade se constituem como 
noções homogêneas e universais, como dados desde sempre dessa maneira. 
Mas também pudemos salientar as diferentes configurações que se 
desenham se reconfiguram e se ressignificam constantemente, sendo alvos 
de disputas no espaço do recreio. (WENETZ, 2012, 206). 
 
 

Por fim, é notável como é construído essas percepções do que é masculinidade 

e feminilidade desde a infância. De acordo com a pesquisa, constata-se que o espaço 

escolar, principalmente no momento do recreio, é um espaço generificado e 

sexualizado. Isto é, as crianças não possuem tanta liberdade: não brincam do que 

querem, não brincam com quem querem e muitas nem brincam nos mesmos espaços. 

Há sempre uma postura de preconceito por parte dos/as outros/as colegas quando 

alguma delas faz o que realmente gosta. Enquanto isso, a própria escola continua 

sendo um local onde crianças crescem com determinados tipos de pensamento que, 

por sua vez, deveriam ser desmistificados por tal instituição.   
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Já a autora Tânia Mara Cruz utiliza gênero como construções simbólicas e 

sociais de feminilidades e masculinidades e suas relações sejam elas entre homens e 

mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. De acordo com sua pesquisa na 

escola, o fato de ser menina já era um atributo de desvalorização. Além desse 

atributo, a forma de expressão também era uma forma de discriminação, uma vez 

que está relacionado com a utilização de adereços ou por agir diferente conforme seu 

gênero/sexo. Somado a esses, conclui-se que a menina sofre uma dupla pressão, 

tanto por ser menina quanto por agir diferente das meninas – mesmo que isso não 

signifique que ela seja homossexual – diferente dos meninos, que são discriminados a 

qualquer desvio do padrão de masculinidade e heteronormatividade. Nas 

observações de cenas racistas ou nas narrativas durante as entrevistas, percebeu que 

a estética estava, muitas vezes, atrelada a atitudes de preconceito citando ser fato 

comum meninos serem chamados de “carvão”, “macaco”, “negão” e meninas de 

“Bombril”, “cabelo de vassoura” ou “canhão”. Algumas crianças negras insultavam 

crianças brancas como forma de defesa ao racismo que elas sentiam sofrer. Em 

situações como essa, as crianças brancas raramente interpretavam os insultos 

sofridos como defesa e devolviam com mais violência suas demonstrações de 

racismo. Assim, para a pesquisadora, formava-se a partir desses insultos raciais 

recíprocos um círculo vicioso e legitimava-se no cotidiano escolar. O assunto nos leva 

a pensar até que ponto as identidades de gênero e raça influenciam em atitudes 

preconceituosas. A fala das crianças descritas nas entrevistas mostra que as meninas 

negras são as que mais sofrem preconceitos. Observa-se que o pensamento dessas 

crianças faz parte de uma construção social de gênero e raça que meninas e meninos 

devem se comportar conforme seu sexo e que se forem negras, devem ter nas 

meninas brancas um exemplo de padrão de beleza. O que mais chama atenção no 

artigo é falta de suporte de outros sujeitos, como os professores, para ajudá-las em 

situações de preconceito. Cabe ao educador, independente da disciplina que seja 

responsável, interferir e combater contra o preconceito. É preciso mostrar que somos 

todos iguais, sejamos brancos, pardos ou negros. E nada mais justo, aconselhável e 

adequado ensinar isso para as nossas crianças que estão em processo de formação, 
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para que assim, mais tarde, não serem elas vítimas ou causadoras de preconceitos.  

(Cruz, 2006).  

 

Conclusão 

 

Esse trabalho analisou as formas de desigualdade entre homens e mulheres, 

com ênfase nas desigualdades de gênero dentro do espaço escolar. Assim, o principal 

objetivo foi o de reunir elementos que contribuem para pensar a desigualdade. 

Percebemos não existir elementos de pesquisas quantitativas sobre essa discussão de 

gênero dentro dos espaços escolares o que reforça a importância de novos estudos 

com essa metodologia sobre a temática. Além disso, vale destacar a importância de 

novos trabalhos com alunos e professores da educação básica como um todo, uma 

vez que os artigos analisados trabalham apenas com o primeiro ciclo do ensino 

fundamental. 
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Resumo 
O presente trabalho foi desenvolvido com discentes de faixa etária entre dezesseis e dezoito, 
que estivessem cursando o segundo ano do ensino médio em uma escola de rede pública da 
cidade de Juiz de Fora- MG. A iniciativa para se trabalhar esse tema partiu de inquietações 
advindas da postura do professor no que se refere à forma com que o mesmo lidava com as 
manifestações de gênero e sexualidade dentro do ambiente escolar. Para tal, desenvolveu-se 
uma atividade, denominada “dinâmica dos estereótipos”, que se relacionava com as 
primeiras impressões dos discentes sobre como eles compreendem a formação identitária e 
comportamental de pessoas do sexo feminino e masculino.  Acredita-se que a relevância 
dessa intervenção deu-se no sentido de instigar os discentes sobre os padrões 
comportamentais socialmente impostos quando se tem uma dualidade de gênero baseado 
somente na anatomia humana. Tal realidade contribui para a imposição de uma identidade 
de gênero antes do próprio nascimento da criança, que acaba por reforçar a subestimação do 
feminino em relação masculino, dificultando a aceitação e compreensão de que a verdadeira 
identidade de gênero se refere à como o indivíduo se reconhece independentemente de elos 
entre cromossomos e aparelhos reprodutores. O trabalho revela, dentre suas conclusões, que 
são disseminados pensamentos e atitudes pautadas em padrões que são responsáveis por 
violar de forma física, psicológica ou social determinadas pessoas. 
Palavras- chave: Gênero, Diversidade Sexual, Estereótipos.  

 

 

Introdução 

 

A escola representa um local onde são criados laços afetivos que se constroem 

e desconstroem na medida em que os anos escolares vão se passando. Junto a essa 

realidade, faz-se de tamanha relevância a tentativa de desenvolvimento crítico 

reflexivo dos discentes que costumam passar pelo menos doze anos de suas vidas 

ocupando esses ambientes. Trata-se da constante busca pela formação cidadã de 

seres já inseridos na sociedade e que se preparam para uma possível integração ao 

mercado de trabalho. 

mailto:jessicalanaufjf@gmail.com
mailto:carinaraimundo@yahoo.com.br
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Partindo dos pressupostos acima descritos, dialogar sobre as relações de 

gênero, sexualidade e cidadania dentro de ambientes escolares se põe como temática 

de extrema importância. Isso porque tais localidades são propícias para a retomada 

de todo o contexto histórico no qual foi instaurado o modo de se interpretar as 

manifestações de sexualidade. E a partir de tais fatos, faz-se possível o 

desenvolvimento de considerações críticas atreladas às relações hierarquicamente 

impostas e que valorizam excessivamente a polarização e dicotomização entre o 

masculino e feminino.  

Silva (2016) faz considerações no que se refere à existência de uma cultura que 

define as relações de identidade de gênero a partir das diferenças sexuais (com base 

nos órgãos genitais masculino e feminino) e que tais diferenças anatômicas muitas 

vezes se dão como suficientes para a formação de um mundo constituído por 

mulheres e homens ou por quem deve se sentir feminina ou masculino. Em 

consequência disso, são reforçadas atitudes de “oposição” de gênero e atribuídos 

comportamentos convencionalmente estabelecidos.  

Ao contrário da definição anteriormente descrita, tem-se para identidade de 

gênero algo muito mais complexo e que envolve uma série de fatores que podem se 

relacionar com atração sexual, compreensão de sentimentos, percepção de si mesmo, 

com relacionamentos afetivos, entre outros. E partindo desses pressupostos, definir 

sexualidade apenas pelo aspecto biológico, sem levar em consideração as relações 

psicológicas, sociais e históricas se põe como definição de extremo equívoco (SILVA, 

2016). 

Trabalhar questões de gênero trata-se de um tema, dito interdisciplinar, que 

busca ultrapassar as muralhas construídas a partir de considerações machistas que 

são sutilmente cultivadas e engendradas no cotidiano. A busca é de conscientização 

da existência de ordens sociais que categorizam as relações de gênero e que ditam 

regras de posicionamento, comportamento e submissão do feminino em detrimento 

do masculino (Bozon e Giamini, 1999 apud ANJOS, 2000).  

Sabe-se que diante desse cenário, existem as dificuldades de inserção e de 

alcance de igualdade de direitos advindos de populações socialmente rotuladas 

como diferentes e que tal realidade contribui para que esse tipo de pessoa não 



     138 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

consiga romper com a reposição de hierarquias naturalmente impostas entre gênero 

(Bourdieu, 1999 apud ANJOS, 2000).  

Uma maneira clara de elucidar a dificuldade no que se refere à igualdade de 

direitos pode ser a constatação dos índices que comprovam o aumento de casos de 

violência física, psicológica e social contra mulheres e a população Lésbica, Gay, 

Bissexual, Transexual e Travesti (LGBTT). Mais que isso, seria a comprovação da 

evasão escolar advinda de discentes que sofrem algum tipo de discriminação e/ou 

que foram banidas e banidos do uso de ambientes comuns a todas às demais pessoas 

devido a sua orientação sexual. 

Diante de tais fatos, faz-se importante destacar que o propósito não é o de 

contrariar dogmas religiosos e ou de contestar fundamentos familiares, mas sim de 

contribuir diretamente para o cumprimento do papel preliminar da escola, que é o de 

trabalhar pela formação do senso crítico cidadão. Acredita-se na necessidade desse 

primeiro contato com o assunto para que posteriormente o discente possa 

desenvolver sua opinião a partir de argumentos bem embasados, sem 

necessariamente reproduzir o que é socialmente imposto.   

Nesse sentido o presente trabalho, denominado “Estudo de Gênero e 

Diversidade Sexual”, foi desenvolvido com discentes de faixa etária entre dezesseis e 

dezoito anos que estivessem cursando o segundo ano do ensino médio em uma 

escola de rede pública da cidade. A mesma localiza-se no município de Juiz de Fora e 

conta com etapas de ensino Fundamental, Médio e Educação para Jovens e Adultos 

(EJA). 

 

Objetivo geral 

 

 O objetivo desse projeto é trabalhar questões de gênero e sexualidade a partir 

de dinâmicas que demonstram como a imposição de alguns marcadores sociais 

contribui para a valorização de estereótipos e como esses influenciam na falsa 

interpretação da sexualidade e discriminação de alguns grupos em relação a outros.  
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Objetivos específicos 

 

 Analisar a existência de influências atreladas a estereótipos para definição de 

gênero; 

 Fornecer os primeiros contatos entre os discentes com temáticas que se 

referem à diferença entre gênero e sexualidade; 

 Avaliar o teor de relevância desse assunto de acordo com a opinião dos 

discentes. 

 

Problema 

 

 Como a escola vem trabalhando as questões de gênero e sexualidade com 

seus discentes? Noções sobre o corpo e comportamento humano costumam ser 

trabalhadas nos conteúdos da disciplina de Biologia, meramente com caráter 

fisiológico, ficando as temáticas atreladas a gênero e sexualidade como questões a 

serem discutidas e apresentadas pela família. Como em grande maioria dos casos 

isso não acontece, os anseios e curiosidades das crianças e adolescentes não são 

supridos, corroborando com a disseminação de pensamentos e atitudes pautadas em 

padrões que muitas vezes violentam de forma física e psicológica determinadas 

populações. Em decorrência disso, são desenvolvidos mecanismos que inibem ou 

anulam condições que facilitem o melhoramento do convívio social, a obtenção de 

informações para tomada de decisões importantes, a prevenções de doenças, ao 

conhecimento de métodos contraceptivos e do próprio corpo, o respeito a 

relacionamentos homossexuais, a noção de pertencimento do corpo da mulher, 

dentre inúmeros outros exemplos.  

 Acredita-se que a escola possa auxiliar de maneira significativa no 

desenvolvimento social de seus discentes, contribuindo para uma melhor 

compreensão dos instintos fundamentais para a vida do ser humano e formação da 

personalidade de cada um. Sabe-se que existem muitos desafios e dificuldades 

encontradas, uma vez que alguns tabus costumam ser formados até mesmo pelo 

corpo docente da escola, porém, faz-se de tamanha importância uma conscientização 
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por parte da gestão escolar, de que temáticas atreladas a gênero e sexualidade 

precisam ser trabalhadas em concomitância ao Projeto Político Pedagógico.  

 

 Justificativa 

 

 Durante o período de acompanhamento do professor em sala de aula, foram 

elencadas algumas situações ditas constrangedoras no que se refere à forma com que 

o mesmo chamava a atenção de alguns discentes. Esse tipo de observação não foi 

realizada no intuito de denegrir e ou criticar sua postura como profissional, até 

mesmo porque ele possui perfeito domínio de conteúdo, vivência em sala de aula e 

muitas experiências que auxiliam no processo de formação das (os) estagiárias (os) 

que o acompanham na escola.  Porém, faz-se de tamanha importância ressaltar que o 

objetivo inicial para escolha do tema a ser desenvolvido no projeto foi o de trabalhar 

um assunto que trouxesse algum desconforto mediante as observações nas práticas 

escolares. 

 As exigências advindas do professor para que “os meninos parassem de se 

comportar como meninas”, as brincadeiras pejorativas entre amigos no que se refere 

ao posicionamento afeminado dos demais integrantes da turma e a forma com que o 

profissional se abdicava de um posicionamento diante de atitudes machistas dos 

discentes, fizeram com que o interesse sobre a temática de gênero fosse despertado.  

 Diante do papel de contribuição para a formação social do indivíduo que a 

escola possui, acredita-se que o posicionamento sobre o debate de gênero seja de 

caráter fundamental e insubstituível.  

 
Essas tecnologias pedagógicas ensinam e regulam corporalidades, 
produzindo modos de subjetividades e arquitetando formas e configurações 
de estar e viver na sociedadee, mais especificamente, na escola. Com isso, 
estou entendendo que as identidades não são dadas, mas resultantes de uma 
construção que, embora realizada pelo sujeito, esse lança mão de “tijolos” e 
“argamassa” disponibilizados, isto é, dos elementos culturalmente 
disponíveis/ ensinados e aprendidos por ele para a construção do efeito 
pretendido (CAETANO, 2014). 
 

 
 Assim são construídas e perpassadas expectativas de como o comportamento 

do homem e mulher devem ser gerenciados ao longo de suas vidas e como as 
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pessoas que se opõem ao modelo são colocadas como minorias na sociedade. Com 

isso, se faz importante o exercício de retomada dos objetivos traçados para este 

trabalho, onde existe a necessidade de apresentar aos discentes o raciocínio de que a 

identidade de gênero ultrapassa os estereótipos e o sistema binário biológico entre 

masculino e feminino, separando-se dos elos entre cromossomos e aparelhos 

reprodutores (MOORE, 2000; BUTLER, 2009 apud MAIO, 2014).  

 

Metodologia 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido nas instalações da Escola Estadual 

Fernando Lobo, rede de ensino que compõe a cidade de Juiz de Fora- Minas Gerais, 

no ano de 2016 e contou com a contribuição e participação de discentes de faixa 

etária entre dezesseis e dezoito anos de idade que estivessem cursando o segundo 

ano do ensino médio.  

 Os procedimentos metodológicos foram divididos em cinco etapas, sendo elas: 

(i) acompanhamento prévio da turma, (ii) seleção dos referenciais bibliográficos, (iii) 

aplicação da dinâmica dos estereótipos, (iv) curta-metragem “Eu não quero voltar 

sozinho”, (v) análise dos dados obtidos. 

 Dando início à elaboração das atividades, a escolha da “Dinâmica dos 

Estereótipos” foi adaptada por uma metodologia sugerida como plano de aula pelo 

Portal Busca Jovem. Trata-se de um blog desenvolvido pela iniciativa do Grupo de 

Afinidade em Juventude do GIFE- Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que 

visa aproximar as organizações sociais que formam jovens para o mercado de 

trabalho. 

 Diante disso, em um primeiro momento os vinte e sete discentes foram 

informados que o tema da aula se relacionava com “Gênero” e em seguida os 

mesmos foram separados em trios para desenvolvimento da atividade. Cada grupo 

recebeu dois moldes idênticos de corpo em folhas A2 (Fig 1), onde um molde deveria 

ser representado como corpo de uma mulher e o outro como o de um homem. 
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Fig 1: Molde do corpo humano 

 

 Cada grupo ficou encarregado de escrever e desenhar no corpo desses moldes 

algo que os remetessem às funções que homens e mulheres cumprem diariamente. 

Para tal, os discentes foram orientados que poderiam fazer desenhos relacionados a 

objetos e apetrechos, desenho de funções biológicas do corpo humano, dentre todas 

as informações que lhes vinham a cabeça quando pensassem no corpo da mulher e 

do homem como seres sociais.  

 Foram dados vinte minutos para a conclusão dessa etapa e durante o período 

que eles a realizavam, fez-se necessário um estímulo para que os moldes fossem 

elaborados sem o receio de estar certo ou errado. 

 Em seguida, um integrante de cada grupo ficou responsável por apresentar os 

moldes para a turma, juntamente de todas as atribuições que neles foram colocadas. 

Durante esse momento, fez-se importante as anotações de semelhanças e diferenças 

encontradas em todos os desenhos e em seguida iniciou-se uma discursão que 

objetivava problematizar parte do que havia sido apresentado. Perguntas do tipo: (i) 

Como pode ser resumido o perfil feminino apresentado por vocês de acordo com as 

funções que aparecem no molde? (ii) E o perfil masculino? (iii) Como são expressas 

as emoções masculinas e femininas? (iv) Qual a importância da obediência dos 

padrões estéticos para a mulher? (v) Os homens cumprem esses mesmos padrões?. 

Essas foram questões iniciais para interpretação dos desenhos, porém, ao longo da 

discussão outras perguntas foram surgindo e as alunas e alunos começaram a 

compreender a problemática de reafirmação da necessidade de obediência 

comportamental ditada de acordo com o sexo dito biológico e todos os padrões de 
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estereótipos usados por elespara identificação de cada desenho. Para finalização 

dessa dinâmica, fez-se necessário o uso de duas aulas de cinquenta minutos cada. 

 

Descrição dos resultados 

 

 Dos resultados obtidos relacionados aos desenhos e palavras que 

representaram as funções de identificação dos moldes de homem e mulher proposto 

pelos discentes, segue abaixo parte dos itens que apareceram com significativas 

repetições e ou que chamaram a atenção (Fig 2 e 3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 2: Gráfico que indica os elementos que mais chamaram a atenção durante a 
análise da definição do molde feminino. 
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Fig 3: Gráfico que indica os elementos que mais chamaram a atenção durante a 

análise da definição do molde masculino. 

 

 De maneira geral, faz-se importante destacar que durante a elaboração dessa 

atividade os discentes apresentaram dificuldades de comportamento. Nesse 

momento inicial, a forma de se expressar a partir dos desenhos e palavras que 

remetiam a sexualidade despertaram risos, gritos e conversas. Tal situação só foi 

resolvida na medida em que os discentes compreenderam o objetivo da dinâmica e 

os tipos de estereótipos que eles mesmos haviam levantado. 

 No que se refere a atividade do filme e por se tratar de um segundo momento 

pós diálogo inicial, os discentes apresentaram comportamento notadamente melhor e 

de cunho mais respeitoso por com as situações apresentadas. 

 

Analise dos resultados 

 

 Fazendo uma análise prévia dos desenhos apresentados faz-se de extrema 

importância realizar o método comparativo entre os moldes propostos. A grande 

“coincidência” de vezes que o cabelo comprido e a maquiagem apareceram para se 

remeter a um molde feminino indicam o quanto existe manipulação de estereótipo 

para reafirmação da mulher vaidosa e delicada. Ainda foram encontrados em quatro 

desenhos a existência de pulseiras, vestido e adereços de cabelo.  

 No que se refere a órgãos genitais, apenas o peito foi destacado e acredita-se 

que tal fator possa estar diretamente relacionado aos tabus existentes nas escolas 
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quando o assunto se remete a funções genitais diferentes do que o sistema binário 

biológico propõe. Conversar sobre sexualidade, sensualidade e prazeres são assuntos 

notadamente desviados pelo corpo docente e tal posicionamento contribui 

diretamente para o “apagamento” das diferenças e busca pela compreensão de 

determinadas atitudes de convivência social dos alunos. Acredita-se que o máximo 

de sexualidade que a escola trabalha e acha suficiente é a imposição de placas nas 

portas de banheiros que definem quais são os de menina e quais são os de menino. 

 Já nos moldes masculinos, mesmo que poucas vezes, apareceram o desenho de 

pênis, músculo e pêlos no corpo. Observando esses detalhes e o momento da 

apresentação dos moldes, notou-se uma maior facilidade advinda dos meninos para 

tratarem questões atreladas ao corpo. Nas falas foram notadas reafirmações da 

masculinidade, como se aquilo fosse necessário para demonstrar como os homens 

podem ser ligados ao exercício sexual e as mulheres nem tanto. 

 

Conclusão 

 

 Diante da complexidade para se trabalhar o tema proposto em ambientes 

escolares, acredita-se que o projeto tenha contribuído significativamente com o 

processo de apresentação da problemática de gênero e sexualidade aos discentes. 

Faz-se importante destacar que é de extrema relevância a existência de profissionais 

que trabalhem de forma contínua durante o ano letivo com tais abordagens. Isso 

porque, por se tratar de uma temática interdisciplinar, qualquer professor, dentro de 

suas condições, consegue adequar o tema à sua disciplina.  

 Em um parecer de linhas gerais, se aposta na possibilidade de que boa parte 

das alunas e alunos tenham compreendido a importância de se estudar a temática e 

adaptar o conteúdo aos seus respectivos cotidianos, principalmente no que se refere à 

influência que padrões socialmente construídos e reforços estereotipais exerce ao 

classificarem as questões de gênero como unanimidade do sexo biológico. 
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Capes 
Resumo 
O presente trabalho tem como foco de estudo o direito de igualdade de oportunidade das 
pessoas com deficiência no sistema educacional brasileiro. As políticas públicas, voltadas 
para a inclusão dos alunos com deficiência, são questões que fazem parte do contexto escolar 
da atual sociedade e requerem atenção especial, para que se possa criar um espaço escolar 
que atenda às necessidades dos alunos e possibilite a inclusão de todos dentro das 
instituições de ensino. Para a realização deste trabalho, empregou-se como metodologia a 
análise bibliográfica e documental acerca das ações governamentais de inclusão escolar. 
Palavras–chave: Políticas Públicas, Inclusão, Igualdade de oportunidade; Pessoas com 
deficiência. 

 

 

Introdução 

  

 O trabalho enfoca as ações governamentais em favor da inclusão dos alunos 

com deficiência no ensino regular. A metodologia empregada neste trabalho baseia-

se na análise documental das políticas públicas educacionais brasileiras, com ênfase 

nos livros de Domínio Público do Ministério da Educação, sobre Saberes e Práticas 

da Inclusão e sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI). O 

trabalho é de cunho descritivo, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental. 

 Na visão de Stainback (1999, p.21) “a educação é uma questão de direitos 

humanos, e os indivíduos com deficiências devem fazer parte das escolas, as quais 

devem modificar seu funcionamento para incluir todos os alunos”.  Dessa forma, 

levantamos a seguinte questão para entender o processo de inclusão da pessoa com 

deficiência no Brasil. 

 Formulam-se políticas públicas em favor da igualdade de oportunidades, de 

inclusão, de valorização da dignidade humana e de respeito, mas como entender 

todo esse processo, num cenário educacional onde ainda se encontra um panorama 

de ações excludentes? 

mailto:inscrições.semadadafaced@gmail.com
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 Tal indagação faz parte do contexto educacional contemporâneo e consiste 

muitas das vezes em um grande desafio que ainda precisa ser superada no âmbito 

educacional. 

 

Inclusão - igualdade de oportunidade 

  

 O avanço tecnológico abriu as portas para o acesso às diversas culturas. As 

nações conectaram-se e formou-se uma rede onde tudo e todos estão misturados, 

onde valores, crenças, ideias se expandiram. Nesse contexto surgem as políticas 

públicas inclusivas que visam amenizar as discriminações e os preconceitos 

existentes no mundo globalizado.  

 O reconhecimento do sujeito como partícipe da organização social é a causa 

dos muitos movimentos sociais que, lutam cada qual com seus argumentos, para 

conquistar seu espaço nos grupos sociais que compõem a vida em sociedade. Gohn 

(2011) discorre que: 

 

A relação movimento social e educação existe a partir das ações práticas de 
movimentos e grupos sociais. Ocorre de duas formas: na interação dos 
movimentos em contato com instituições educacionais, e no interior do 
próprio movimento social, dado o caráter educativo de suas ações. No meio 
acadêmico, especialmente nos fóruns de pesquisa e na produção teórico-
metodológica existente, o estudo dessa relação é relativamente recente. A 
junção dos dois termos tem se constituído em “novidade” em algumas áreas, 
como na própria Educação – causando reações de júbilo pelo 
reconhecimento em alguns, ou espanto e estranhamento – nas visões ainda 
conservadoras de outros (GOHN, 2011, p.334) 
 
 

 As pessoas com deficiência conquistaram o direito à igualdade de 

oportunidades dentro do sistema educacional regular, entretanto, não basta apenas 

estarem incluídas no meio, é preciso que também recebam toda a assistência de que 

necessitam para a aprendizagem do currículo escolar e para estabelecer suas relações 

sociais.  A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência visa garantir a 

igualdade de oportunidade. 

 

Art. 1o  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
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fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. (Lei nº 13.146, 2015)  
 
 

 Mantoan (2013, p.35), em relação aos desafios da educação inclusiva relata 

que o maior deles: “é convencer os pais, especialmente os que têm filhos excluídos 

das escolas comuns, de que precisam fazer cumprir o que o nosso ordenamento 

jurídico prescreve quando se trata do direito à educação”. 

 Stainback (1999, p. 23) ressalta que: “as pessoas com deficiência ficam 

preparadas para a vida em comunidade quando são incluídas nas escolas e nas salas 

de aula”. A escola, a sala de aula são espaços de aprendizagem e vivência e numa 

sociedade multicultural, esses espaços são repletos de diferenças, e tal diversidade 

sugere inúmeras formas de se aprender e agir e, quando a diversidade é trabalhada 

de forma consciente e respeitosa, ela contribui para a formação do cidadão e para a 

formação de um sujeito crítico e reflexivo. 

 A oportunidade de conviver com seus pares, respeitando as diferenças entre 

eles, cria, no ambiente educacional, uma equipe cooperativa que desenvolve atitudes 

que beneficiam o crescimento de todos independente de terem ou não deficiência. 

Aprender a conviver com todas as pessoas não é só importante para aqueles com 

deficiência, é importante para todos. A sociedade é composta por múltiplas 

identidades que, por sua vez, participam da construção do meio social.  Paín (1985), 

sobre a dimensão social do processo de aprendizagem, fala: 

 

No nível social, podemos considerar a aprendizagem como um dos pólos do 
par ensino-aprendizagem, cuja síntese constitui o processo educativo. Tal 
Processo compreende todos os comportamentos dedicados à transmissão da 
cultura, inclusive os objetivados como instituições que, específica (escola) ou 
secundária (família), promovem a educação. (PAÍN, 1985, p. 17) 
 
 

 Reformular e reestruturar as instituições de ensino para construir um sistema 

educacional inclusivo constituem ações que demandam tempo, vontade e interesse 

por parte dos envolvidos no processo. Reconhecer e respeitar a diversidade local 

contribui para entender, aceitar e cooperar a diversidade global.  

 Promover uma relação entre os alunos com deficiência com a comunidade, 

família, setor educacional e de saúde, a fim de oportunizar a integração social dos 
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mesmos, é uma das questões acordadas na Declaração de Salamanca, que declara 

publicamente o direito de toda criança à educação. 

 

Reabilitação comunitária deveria ser vista como uma abordagem específica 
dentro do desenvolvimento da comunidade objetivando a reabilitação, 
equalização de oportunidades e de integração social de todas as pessoas 
portadoras de deficiências; deveria ser implementada através de esforços 
combinados entre as pessoas portadoras de deficiências, suas famílias, e 
comunidades e os serviços apropriados de educação, saúde, bem-estar e 
vocacional. (SALAMANCA, Item 20) 
 
 

 O distanciamento entre os sujeitos implica na dificuldade de relacionamento 

e de aprendizado. Para Mantoan (2013, p.37) “a inclusão implica uma mudança de 

paradigma educacional, que gera a reorganização das práticas escolares: 

planejamentos, formação de turmas, currículo, avaliação, gestão do processo 

educativo”. 

 Conferências Mundiais visam criar, ampliar e garantir o direito de todos. O 

Brasil é membro participante de acordos mundiais em prol da inclusão como no 

acordo da referida Declaração de Salamanca, ocorrido na Espanha.  Diante desse 

novo contexto social e educacional, formula, implanta e monitora políticas públicas 

inclusivas, a fim de combater a exclusão, a segregação, a discriminação e o 

preconceito que permeiam a vida social das pessoas com deficiências, garantindo a 

esse grupo a igualdade de oportunidade de acesso, permanência e aprendizagem 

dentro do sistema educacional de ensino regular.  

 

MEC, PNE e LBI: ações em prol da inclusão de crianças com deficiências nas 

instituições de ensino regular no brasil 

 

 O Ministério da Educação (MEC) expediu em 2005 o Documento subsidiário à 

política de inclusão, (doravante DSPI), a fim de auxiliar os sistemas educacionais 

brasileiros na construção de uma escola inclusiva que valoriza e respeita a 

diversidade.  

 No Brasil o direito à educação é garantido por lei a todos, independente, de 

suas necessidades específicas.  A Constituição Brasileira garante aos cidadãos, sem 
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exceção, a oportunidade de se preparar para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (art. 205, CF). Um dos princípios bases do ensino é a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I, CF). O 

acesso à educação garantido pela legislação brasileira não discrimina as pessoas com 

deficiência, pelo contrário, lhes permite o acesso ao ensino regular, reconhecendo que 

todos gozam do direito à educação. 

 O atual Plano Nacional de Educação/PNE (2014-2024), em sua meta 4, 

discorre sobre a política da educação especial / inclusiva, enfatizando o direito dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades e superdotação a frequentar  a sala de aula comum e, quando se fizer 

necessário, receber o atendimento educacional especializado. 

 

Meta 4: universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas  ou serviços especializados, públicos ou convencionais. (PNE, 
2014/2014, p. 55) 
 
 

 A valorização das potencialidades das pessoas com deficiência permeia as 

metas e estratégias propostas pelo poder público para a construção dos planos 

pedagógicos educacionais que garantam o acesso de todos os alunos à educação, 

construindo um espaço escolar favorável à igualdade de oportunidades e a 

participação ativa de todos. 

 A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (LBI) que tem como base a Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e a necessidade de serviços públicos para 

atender à demanda da população. Seu objetivo é de progredir nas conquistas dos 

direitos, proporcionando uma redução da exclusão das pessoas com deficiência. A 

LBI destina-se a garantir as condições de igualdade, promovendo a inclusão social.  

 Em relação à formação continuada do professor e as reflexões necessárias para 

a construção de um sistema educacional inclusivo, o DSPI ressalta: 
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A formação do professor deve ser um processo continuo, que perpassa sua 
prática com os alunos, a partir do trabalho transdisciplinar com uma equipe 
permanente de apoio. É fundamental considerar e valorizar o saber de todos 
os profissionais da educação no processo de inclusão. Não se trata apenas de 
incluir um aluno, mas de repensar os contornos da escola e a que tipo de 
Educação estes profissionais têm se dedicado. Trata-se de desencadear um 
processo coletivo que busque compreender os motivos pelos quais muitas 
crianças e adolescentes também não conseguem encontrar um “lugar” na 
escola.  
Para isso, não bastam informações e imperativos, mas verdadeiros processos 
de reflexão que levem os grupos a considerar qual é o discurso que se 
produz na sua prática. Os discursos institucionais tendem a produzir 
repetições, buscando garantir a permanência do igual, do já conhecido, como 
forma de se proteger da angústia provocada pelo novo. Ao reconhecer que 
faz parte de um sistema regulado por algumas práticas já cristalizadas, o 
grupo terá condições de buscar mecanismos que possibilitem a discussão e 
análise das questões que envolvem o seu fazer, ressignificando as relações 
entre sujeitos, saberes e aprendizagens e criando novas práticas inclusivas. 
Dessa forma, cada contexto escolar deveria se situar como autor de seu 
projeto pedagógico, levando em conta as suas experiências. (MEC, DSPI, p. 
21, 22) 
 
 

 O reconhecimento e o respeito às múltiplas identidades oportuniza a 

convivência, a aprendizagem e valoriza as diferenças. A instituição de ensino que se 

adequa às necessidades de seus alunos e proporciona condições favoráveis de 

trabalho para seus professores produz oportunidades iguais para todos. De acordo 

com Sem & Kliksberg (2010, p. 43) “a diversidade plural pode ser muito unificadora, 

de uma forma que um sistema único de divisões predominantes não é”. 

 Quando se fala em alunos com deficiências múltiplas, logo se pensa em uma 

série de deficiências associadas, porém, independente dessas deficiências, o 

importante não é a soma das anomalias e sim a valorização do potencial desses 

alunos.  O desenvolvimento da aprendizagem é bem variado e depende, muitas 

vezes, da adaptação do aluno ao meio educacional: 

 

O conceito de necessidade educacional especial vem romper com essa visão 
reducionista de educação especial centrada no déficit, na limitação, na 
impossibilidade do sujeito de interagir, agir e aprender com os demais 
alunos em ambientes o menos restritivos possíveis. (BRASÍLIA: MEC, Sec. 
de Ed. Especial p.103) 
 

 

Cabe ao poder público formular, aplicar e avaliar o ciclo das políticas 

aplicadas para garantir o direito à educação. Legalmente, está garantido o direito de 
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igualdade de oportunidades. O acesso, a permanência e o desenvolvimento cognitivo 

e social dos alunos com necessidades educacionais específicas deverão ser fatores 

primordiais na elaboração dos projetos pedagógicos, conforme consta no Art.28 da 

Lei Brasileira de Inclusão (LBI, Cap. IV, 2015, p.7), de forma a valorizar e respeitar o ser 

humano, combatendo assim os preconceitos e discriminações que afetam sua 

dignidade. 

 

Conclusão 

 

 Atualmente, reconhece-se o direito das pessoas com deficiência de exercer sua 

cidadania, seu papel social.  Crianças, jovens e adultos com deficiências necessitam 

de atendimento específico para desenvolver suas habilidades e competências.  

 O Atendimento Educacional Especializado que inicialmente foi criado, 

unicamente, para atender as pessoas com deficiência, ofertando atendimento 

especializado, passa também a atuar junto a uma equipe multidisciplinar, composta 

por diversos profissionais da área da saúde, assistência social e educação que, 

realizando um trabalho cooperativo, dão suporte para proporcionar ao aluno com 

deficiência o direito de igualdade de oportunidade dentro das instituições de ensino 

regular. 

 Apesar dos avanços no campo das políticas públicas inclusivas, algumas 

mudanças são necessárias para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem 

dos alunos com deficiência, no ensino regular: 

I- A reestruturação da construção arquitetônica das instituições de ensino, para 

permitir o livre acesso às dependências da escola;  

II- a construção de um currículo que atenda às reais necessidades dos alunos;  

III- a parceria das instituições de ensino regular com os profissionais da saúde, 

assistência social e com a rede de atendimento educacional especializado;  

IV- os investimentos na formação continuada dos professores para capacitá-los para 

essa nova realidade educacional;  
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V- a criação de salas de recursos para atender aos alunos; VI- a elaboração de 

material didático específico e proposta política pedagógica que valoriza e respeita as 

diferenças.  

 As políticas públicas inclusivas são uma realidade no sistema educacional 

brasileiro. Em consonância com os acordos internacionais, em favor da educação 

para todos, o Brasil desenvolve ações governamentais, a fim de proporcionar a 

inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino. 
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Este relato de experiência tem por objetivo apresentar uma sequência didática 

cujo tema são as independências dos países africanos, destinada a alunas e alunos do 

nono ano do Ensino Fundamental e terceiro ano do Ensino Médio. A sequência foi 

aplicada em três turmas do nono ano e 4 turmas de do terceiro ano, em uma escola 

da rede estadual de ensino, do munícipio de Juiz de Fora. A escola está localizada em 

um bairro de classe média e atende crianças e jovens de diversos bairro próximos, 

apresentando tanto crianças negras (pardas e pretas), quanto crianças brancas, de 

diversas classes sociais e credo religioso.   

Meu objetivo com está sequência foi desconstruir alguns dos estereótipos 

sobre o continente africano, ao proporcionar uma nova leitura sobre o mesmo, a 

partir de seus sujeitos sociais, no período em que se deu as independências da 

maioria dos países africanos. Tal abordagem se faz necessária, pois desde 2003, a lei 

nº 10.639, obriga que os currículos escolares incluam em seus programas a História 

da África e afro-brasileira. Contudo, mais do que o simples cumprimento da lei, levar 

a História da África para as salas de aula é um ato de cidadania e resistência, tendo 

em vista a historiografia eurocêntrica que predomina nos currículos escolares. 

Primeiramente, busquei levantar todos as informações que as alunas e os 

alunos tinham sobre a África, comparando-as com as informações que elas e eles 

tinham sobre a Europa e a América, especificamente os Estados Unidos, para isso, foi 

utilizado o quadro. Divido em três colunas, gradativamente, escrevi as perguntas em 

cada coluna começando pela América e terminando no continente africano. E, a 

medida que as alunas e os alunos falavam o que lhe vinha à cabeça, eu anotava no 

quadro, mesmo que a referência dada não tivesse ligação com o continente em 

questão, como se pode ver na ilustração abaixo. 
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Imagem 1: Ilustração de própria autoria. 

 

Além da disposição das perguntas, a ilustração exemplifica algumas das 

respostas mais recorrentes nas turmas tanto do nono ano, quanto do terceiro ano. 

Como já era esperado, ao falarem da América, o foco foi dado aos Estados Unidos, 

como se nós brasileiros não fossemos americanos, principalmente nas turmas de 

terceiro ano do Ensino Médio. Contudo, em duas turmas apareceram alguns 

elementos da américa latina e em somente uma, característica do Brasil foram 

apontadas, todas do nono ano. Sobre a Europa, predominou o conhecimento sobre o 

ocidente europeu. 

Na questão sobre a África, a visão apontada pelas alunas e alunos, em sua 

maioria, foi pejorativa, muito relacionada a doenças, guerras e fome. Quando 

falavam de outras coisas que fugiam a essa regra, estas se relacionavam às paisagens, 

aos animais e/ou ao futebol, como por exemplo, a Copa do Mundo na África do Sul. 

Algumas alunas e alunos citaram o Egito como um país integrante do continente 

africano, mas quando não era negado o pertencimento do país à África, era 

questionado. Em uma turma de terceiro ano, um aluno falou que a África era um 

país. É importante ressaltar que as alunas e os alunos no geral associaram 

personalidades negras à África, como foi o caso de Usain Bolt e Bob Marley, ambos 

Jamaicanos.  

Terminado os apontamentos por parte das alunas e dos alunos, levantei um 

debate tentando refletir sobre porque a visão de África é comumente associada aos 

elementos apontados por eles. Muitas das hipóteses levantadas citavam as mídias 
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(jornais, filmes, propagandas, entre outros) como as grandes culpadas. Tentei fazê-

las(os) perceber que isso se deve a uma visão única da África, acentuada não só pelos 

meios de comunicação, que eles citavam, mas também pela internet, mostrando 

algumas imagens de feitas na ferramenta de busca Google. 

 

 

Imagem 2: Captura da tela do site de busca Google. Acesso em nov. 2015 

 

 

Imagem 3: Captura da tela do site de busca Google. Acesso em nov. 2015 
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Imagem 4: Captura da tela do site de busca Google. Acesso em nov. 2015 

 

 

Imagem 5: Captura da tela do site de busca Google. Acesso em nov. 2015 

 

As imagens acima demonstram como as pesquisas da internet também 

induzem o usuário a uma história única da África. Expliquei às alunas e aos alunos 

que entrei no referido site de busca e digitei somente a palavra África, selecionando 

em seguida imagens. O resultado da busca é o que aparece na Imagem 2, cujas 

imagens são diversos tipos de mapa do continente. Curioso é o fato do Google sugerir 

outras buscas a partir da primeira, também demonstrado na Imagem 2. Cliquei então 

nas buscas sugeridas pelo site e, como se observa nas imagens 3, 4 e 5, elas reforçam 
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a visão do continente africano que os alunos demonstraram ter. Para complementar 

os exemplos, passei os trailers dos filmes estadunidenses Madagascar, animação de 

2005, e Diamante de Sangue, drama de 2007. No primeiro filme, a imagem da selva e 

dos animais africanos são reforçados como uma natureza virgem, harmônica e bela. 

Já no segundo, vende-se a imagem da África sub-humana, em que negros exploram – 

escravizam – negros e o “homem, branco e civilizado” irá salvá-los da sua pobre e 

difícil existência.  Dessa forma, tento mostrar aos alunos que suas hipóteses não estão 

incorretas e que todos esses são estereótipos construído não só da África, como 

também da população negra, baseada nos estudos de Achilli Mbembe (2001) e Joseph 

Ki Zerbo (2010), que trabalham nessa perspectiva dos estereótipos criados sobre a 

África.  

Na segunda aula, a discussão ficou em torno do livro didático, tentando 

demonstrar que ele pouco tratava do continente africano, assim como o asiático, e a 

maior parte do conteúdo se destinava à História europeia, como a historiadora Yara 

Cristina Alvim (2010) demonstrou ao analisar os livros didáticos selecionados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Em sua dissertação de mestrado, 

Alvim demonstra como as editoras tiveram de fazer modificações no conteúdo dos 

livros diante da avaliação do PNLD e exemplifica com a lei nº 10.639/2003. Segundo 

ela, grande parte do esforço de algumas editoras em incluir a História da África em 

todos os volumes do livro didático (sexto ao nono ano) se deu por conta da lei e 

passou a ser aplicada nos processos de escola do livro didático. (ALVIM, 2010, p. 59-

60)  

Durante esta aula, solicitei aos estudantes que folheasse o livro didático 

adotado pela escola e contasse quantas páginas tratavam da história africana e negra 

e, para a surpresa de todos, eles contaram pouco mais de 20 páginas, num universo 

de 280 páginas. A partir disso, debati com os alunos a ideia de eurocentrismo e o 

como essa visão de mundo interfere em nossas vidas. Em seguida, iniciamos um 

debate sobre o título do capítulo que se referia as independências africanas e asiáticas 

como “descolonização”, tentando levá-las(os) a perceber que neste termo existe uma 

perspectiva eurocêntrica de que os países europeus que resolveram libertar as 

colônias africanas e asiáticas, tirando o protagonismo dos  ganeses, argelinos, 
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angolanos, moçambicanos, entre outros que lutaram pela independência de seus 

países, como bem explicita Maria Yeda Linhares. Segundo a autora, 

 

[...] o fim dos impérios coloniais dos séculos XIX e XX não resultou de uma 
decisão metropolitana ou do desejo de abdicação do poder, e sim da 
capacidade de revolta que é inerente ao oprimido. Daí, a impropriedade do 
termo “descolonização”, que refletia a visão eurocêntrica da História. A 
liberalização do sistema colonial, sobretudo na década 1950-1960, resultou 
muito mais de uma necessidade ou de uma imposição, do que propriamente 
de uma escolha unilateral por parte do poder metropolitano mais ou menos 
democrático, mais ou menos esclarecido ou mais ou menos bondoso. 
(LINHARES, 1986, p.109) 

 
 

Isso, de certa forma se fez refletir também no texto do capítulo, que dividiu as 

subseções pelo colonizador: “colônias inglesas”, “colônias francesas” e “colônias 

portuguesas”. Levei outros livros didáticos que também tratam as independências da 

África da perspectiva colonialista, eurocêntrica, a título de comparação. Além dessa 

análise crítica, conversamos sobre dois termos que se tornam muito importantes 

nestes processos de independências: Negritude, de Leopold Sengord, e Pan-

africanismo, de Marcus Garvey. (MUNANGA, 1986) 

A terceira e quarta aula foi realizada na sala de informática para que eu 

pudesse orientar efetivamente o processo de pesquisa das(os) estudantes. O Objetivo 

do trabalho era que eles pudessem contrastar diferentes fonte, uma delas o livro 

didático. Assim, as alunas e os alunos, mediados por mim, pesquisaram em diversos 

sites a história de independência de um dos países africanos que aparecem no livro, a 

fim de ter outras perspectivas sobre tais países e introduzi-los no processo de 

pesquisa e análise de fontes. Pela limitação de computadores funcionando na sala de 

informática, cada grupo utilizou um computador.  

A orientação era que as alunas e alunos procurassem informações não só da 

independência, mas a situação atual do país. A maioria ficou encantado com as 

informações e, principalmente, as imagens de países como a Argélia, Gana, Angola, 

Congo, Moçambique, África do Sul, Madagascar, entre outros. Demonstraram muita 

surpresa nas pesquisas ao descobrirem os diversos lugares (urbanos e rurais) 

existentes e que a África não se resume somente às savanas, como por exemplo as 

áreas de floresta tropical da República Democrática do Congo e as praias de 
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Moçambique. Mais surpresos ficaram ao analisarem que muitas situações 

vivenciadas por alguns países do continente, principalmente os de língua 

portuguesa, se assemelham com as condições e situações vivenciadas no Brasil.  

Além de trabalhar o raciocínio crítico, a capacidade de buscar e filtrar 

informações, a diversidade de narrativas históricas e a aquisição do conhecimento 

histórico em si, a sequência buscou atender as determinações da lei nº 10.639/2003, 

no sentido de valorizar não só a História africana, mas, também, seus sujeitos sociais. 

As alunas e os alunos, tanto do nono ano do Ensino Fundamental, quanto do terceiro 

ano do Ensino Médio, apresentaram resultados muitos semelhantes, apesar das 

diferenças de idade e conhecimento prévio adquirido. Perceberam que os 

estereótipos são construídos e reproduzidos historicamente, assim como se 

atentaram que essas construções os influenciavam diretamente.  

Concluo com essa sequência, que trabalhos como este devem estar nas salas 

de aula, pois a África e a população negra em geral precisa ser desvinculada ao 

passado de invisibilidade e preconceito, construída por essa abordagem eurocêntrica 

dos currículos escolares, especialmente o de história. Nesse sentido, a lei nº 

10.639/2003, é uma grande vitória para a sociedade brasileira, por permitir 

descortinar e aproximar do conhecimento escolar às pesquisas e estudos nas áreas de 

História da África e afro-brasileira. Talvez assim, o racismo no Brasil possa chegar ao 

seu fim.  

 

Palavras-chaves: África; independências; protagonismo africano; lei nº 10.639. 
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ANEXO 

Plano de Aula 

 

Tema: As Independências na África  

Nº de aulas: 04 aulas de 50 min.  Ano: 9º ano E.F./ 3º ano E.M.            Data: 

Objetivos Gerais:  

 Desconstruir os imaginários que fazem o continente africano ter uma única 

história. 

Objetivos Específicos: 

 Perceber que todas as informações são parciais; 

 Dominar conceitos construídos no período, como Pan-africanismo e 

Negritude; 

 Conhecer as histórias de independência de outros países africanos, além das 

histórias do Egito e da África do Sul; 

 Conhecer a situação de alguns países africanos nos dias atuais. 

Conteúdos:  

 Imaginários sobre a África; 

 O eurocentrismo; 

 Pan-africanismo; 

 Exemplo de independências pacíficas e armadas: Gana, Argélia, Angola; 

 O caso da Etiópia 

 Pós-independência. 

Metodologia: 

 Colher das alunas e dos alunos a visão que elas e eles têm de África, fazendo-

as(os) perceber o quanto essa visão está ligada a discursos produzidos por um 

grupo dominante; 

 Identificar e caracterizar, junto com as alunas e os alunos, esses grupos; 

 Perceber que o discurso dos grupos dominantes está presente na maioria dos 

meios de comunicação disponíveis: televisão, jornais, telenovelas, filmes, 

revistas, livros didáticos, etc; 

 Expor como se deu o protagonismo africano citando alguns exemplos; 
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 Dar um panorama de alguns países hoje no continente africano, mostrando 

que a situação de um não quer dizer que o mesmo aconteça no restante do 

continente. 

Material Necessário: 

 Diferentes Livros Didáticos aprovados pelo MEC; 

 Mapa do continente africano atual e de 1945; 

 Quadro negro/branco e giz/caneta 

 Datashow e computador 

Descrição das aulas 

 Aula 1: Introdução ao tema  

 Indagar aos alunos o que eles sabem sobre a África – os alunos 

provavelmente vão relacionar o continente a guerras, doenças, pobreza, 

miséria, fome, savanas, etc.; 

 Levar os alunos a concluir que a visão manifestada por eles é uma 

construção das fontes de informação que eles têm acesso: televisão, 

jornais, revistas, filmes, livros didáticos;  

 Comprovar esses argumentos com os prints de pesquisas do 

Google e trailers dos filmes Madagascar e Diamante de Sangue. 

 Aula 2: Exposição do tema  

 Relembrar a aula passada; 

 Destacar a ausência de imparcialidade dos veículos de 

informação; 

 Pontuar e explicar as partes importantes do conteúdo retirado do 

material didático disponível (livro didático ou apostila), através de 

esquema no quadro. 

 Tirar as dúvidas que os alunos tiverem sobre a explicação. 

 Aula 3: Atividade avaliativa 

Atividade:  

 Sugestão de atividade 1:  

 Grupo: 3 – 4 pessoas; 

 Objetivo: Pesquisa e comparação de fontes; 
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 Fontes utilizadas: Livro didático e sites da internet;  

 Descrição: Os alunos, em grupo, deverão escolher um país africano e 

comparar as informações sobre o país apresentadas no livro didático 

com outra fonte escolhida pelo grupo (sites da internet).  

 Sugestão de atividade 2: 

 Dupla; 

 Objetivo: comparação de fontes; 

 Fontes utilizadas: trechos de textos acadêmicos disponibilizados com a 

atividade; 

 Descrição: os alunos deverão comparar dois trechos de texto referentes 

a independência de Angola e responder a um questionário.  

 

ESCOLA 

Professora: Vanessa Lourenço                  Disciplina: História                 Ano:_______   

Turma:_________ 

Grupo:________________________________________________________________ 

 

AS INDEPENDÊNCIAS AFRICANAS 

 

Este trabalho tem por objetivo fazer com que vocês tratem o livro didático como uma 

fonte de informação. Senso assim, não se pode confiar fielmente nas suas 

informações.  

Nesse sentido, a proposta é fazer vocês compararem o livro com outras fontes de 

saber. Essas fontes podem ser retiradas da Internet, para isso segue abaixo algumas 

dicas de pesquisa: 

 

DICAS E CUIDADOS AO FAZER UMA PESQUISA NA INTERNET 

 

 Saiba o que deseja buscar. Quanto mais detalhes melhor; 

 Não confie em tudo que lê; 
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 Os primeiros resultados não são necessariamente os melhores, é preciso 

atenção; 

 Fique atento à procedência das páginas na internet, verifique a confiabilidade. 

Se precisar, peça ajuda ao professor antes de utilizar o material; 

 Sempre procure links relacionados a centro tecnológicos, universidades; 

 Sites com terminação .org, .edu são geralmente referências confiáveis para 

pesquisas; 

 Pesquise em bibliotecas e enciclopédias virtuais; 

 Não esqueça de anotar as referências bibliográficas; 

 Sites de jornais também podem ser boas fontes para o início da pesquisa. Por 

meio deles, o aluno consegue encontrar mais referências sobre determinado 

assunto; 

 O Google acadêmico é uma fonte bem confiável, apesar do grau de 

dificuldade ser maior para sua utilização. Para um trabalho de maior folego 

ele é bem interessante. 

(Retirado de: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/06/17/veja-como-tornar-

sua-pesquisa-na-internet-mais-eficaz.htm>) 

  

Agora faça o que se pede: 

 

1- Identifique no mapa do continente africano a localização do país escolhido 

pelo grupo e os países vizinhos. Para isso, construa uma legenda, 

diferenciando os países por cores ou sinais. Lembre-se, para que o trabalho dê 

um bom resultado, é importante que o país escolhida seja tratado pelo livro 

didático: 
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2- Agora analise a fonte escolhida pelo grupo com as informações do livro 

didático e construa um texto que responda as questões abaixo: 

a) Introduza o texto dizendo o que vocês sabem sobre o país escolhido? 

b) Apresente informações importantes do país. 

c) Alguns dos países vizinhos são retratados na fonte? Escreva brevemente sobre 

este relato. 

d) Como o livro trata o processo de independência do país escolhido e/ou dos 

países vizinhos a ele? 

e) Como a fonte escolhida por vocês trata o mesmo processo respondido na 

questão “C”?  

f) Quais as conclusões que vocês podem tirar da comparação das fontes e do 

conteúdo? O que vocês aprenderam com isso? O que vocês acharam da 

realização deste trabalho? 

 

Atenção: Não esqueça de colocar a referência das fontes que você escolheu, incluindo 

o livro didático. Utilize o seguinte exemplo: 

 

SOBRENOME, Nome. Título. Cidade: editora, ano, página. 
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MASCULINIDADES PERFORMADAS NO ÂMBITO DE CIDADES PEQUENAS 

E CONTEXTOS RURAIS  

 

José Rodolfo Lopes da Silva25 
jrodolfolopes@hotmail.com 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar um conjunto bibliográfico integrado por 
contribuições científicas nacionais e internacionais do campo da educação e das ciências 
sociais sobre as relações de gênero e sexualidades no âmbito de cidades pequenas e contextos 
rurais com foco na produção de masculinidades. São priorizados trabalhos cujas análises são 
dedicadas a compreender e explicar as dinâmicas observadas no interior de instituições 
escolares situadas nesses espaços, direcionando a atenção para a convivência entre 
estudantes. 
Palavras-chave: Educação; Gênero; Sexualidade, Corpo. 

 

Introdução 

 

 Este trabalho resulta de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem 

como objetivo analisar as relações de gênero e sexualidade no âmbito de cidades 

pequenas e contextos rurais com foco na produção de masculinidades. Pensando que 

não há uma essência ligada à masculinidade e entendendo gênero como construção 

social, torna-se importante compreender e questionar as dinâmicas observadas no 

interior de instituições escolares situadas nesses espaços, direcionando a atenção 

para a convivência entre estudantes, pais, responsáveis, professores e outros 

funcionários. 

 O objetivo deste texto é utilizar um conjunto bibliográfico sobre gênero, 

sexualidade e masculinidade para entender como determinadas pesquisas vêm 

sendo trabalhadas e quais questões suscitam. O referencial teórico desta pesquisa 

tem base na perspectiva pós-estruturalista, propondo que, enquanto sujeitos, estamos 

sendo atravessados por relações de poder, sendo constituídos e educados por várias 

instâncias (como família, amigos, mídias e religião), que atuam como agentes da 

construção de nossas subjetividades. Além disso, a perspectiva pós-estruturalista 

                                                           
25
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professores com pesquisa sobre a construção de masculinidades no contexto de uma cidade pequena. 
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também busca trabalhar com o caráter construído e incompleto, o que é interessante 

uma vez que entendo identidades não como algo cristalizado, mas sim instável, 

mutável e volátil (BRITZMAN, 1996).  

 Neste trabalho, analiso três produções que têm seu foco na constituição de 

masculinidades, algumas no espaço escolar. O primeiro texto que abordarei é de 

produção de Anderson Ferrari (2007), em que ele discute sobre a construção das 

homossexualidades masculinas no contexto escolar e problematiza os discursos e as 

práticas de construção dos gêneros e das sexualidades. Na segunda publicação, 

Alexis Annes e Meredith Redlin (2013) relatam narrativas de homens gays de áreas 

rurais da França e dos Estados Unidos e exploram as subjetividades desses homens. 

A terceira e última obra analisada é resultado de uma pesquisa de Eric Anderson 

(2002), na qual foram levantadas experiências de atletas homossexuais em seus times 

e a resistência desses times para manter seus espaços como um local de 

masculinidade ortodoxa. 

 

O espaço escolar e a loba 

 

Ferrari (2007) aborda em seu texto como a rotina junto a suas turmas de 

Ensino Fundamental e em outros espaços escolares como o recreio foi lhe deixando 

atento às agressões, “pequenas” mazelas ocorridas nesses espaços e muito 

naturalizadas. Com o início das aulas, denúncias a respeito de uma “brincadeira” 

foram chegando à Coordenação de Ensino, era chamada loba e ocorria apenas entre 

meninos. Como não havia conhecimento do que se tratava, decidiram observar as 

quadras de esporte durante o recreio para descobrir o que era.  

O centro da quadra era predominantemente ocupado por meninos, enquanto 

as meninas e alguns meninos ficavam sentados nas arquibancadas ou caminhavam 

entre as quadras. A loba então consistia do seguinte: uma lata de refrigerante 

amassada era jogada e começava a ser chutada sem rumo definido, os alunos 

mostravam certa preocupação em correr para que não fossem atingidos por ela. 

Quando isso ocorria, os outros meninos, que estavam dentro da quadra, partiam em 

direção daquele que tinha sido atingido e começavam a agredi-lo de diferentes 



     171 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

maneiras como, por exemplo, dando-lhe chutes, socos e pontapés. As agressões só 

cessavam quando o aluno que estava sendo perseguido conseguia chegar até uma 

das traves da quadra. 

Um dos alunos, em uma atividade desenvolvida por Ferrari, descreveu a loba 

como “um jogo sinistro, só para quem for homem, a loba é pura adrenalina para você jogar 

tem que saber bater e também é claro apanhar” (Ibdem, p. 267). A prática dessa 

“brincadeira” pode ser entendida como uma forma de enquadramento e 

(re)produção de gêneros inteligíveis e ininteligíveis, se você for homem você tem que 

participar, caso contrário há uma “expulsão do gênero” para aqueles que não se 

adequam a determinadas normas. Gêneros inteligíveis, de certa maneira, “instituem e 

mantém relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo” 

(BUTLER, 2003, p. 38), fazendo com que aqueles que não correspondam a seus 

aspectos não tenham suas práticas legitimadas socialmente. 

A ideia da escola como lugar de acolhimento para todas as pessoas, sendo 

problematizada a partir de investigações que buscam no cotidiano, nas relações de 

poder entre alunas/os, professoras/es, funcionárias/os, etc., e na convivência com as 

diferenças, revela-se em uma dinâmica conflituosa, que perpassa por transformações 

desde a fundação da instituição escolar. Penso, recorrendo ao trabalho da 

pesquisadora Guacira Lopes Louro (2003), que é preciso desconfiar do que é tomado 

como natural e voltar nossos olhares para práticas rotineiras e palavras banalizadas e 

assim enxergar novas possibilidades. 

Pensando sobre a constituição de masculinidades em escolas de cidades 

pequenas e rurais, surgem os seguintes questionamentos: quais relações de poder 

estão se organizando nesses espaços entre meninos, entre meninos e meninas e entre 

seus alunos e funcionários? Como o espaço escolar é organizado para a convivência 

desses e o que essa organização possibilita? Como relações de gênero se dão nesses 

espaços, como questões sobre o assunto são trabalhadas?   
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Cidades pequenas, contextos rurais e “efeminofobia”  

 

 Annes e Redlin (2013) perceberam, em um encontro no decorrer de sua 

pesquisa, que a maior preocupação de um grupo de homens gays residia na sua 

aparência. Era dada uma grande importância ao fato de que, apesar de serem gays, 

eles não seriam identificados como tais andando pelas ruas. Ser identificado por 

“traços de masculinidade heterossexual” se mostrava uma das suas principais 

realizações. Ser considerado efeminado, ao contrário, já era motivo de depreciação. 

 Cidades não cosmopolitas apresentam-se como um local favorável para 

pensar, a partir de uma perspectiva foucaultiana, sobre o modo como determinadas 

instituições (igrejas, famílias e escolas) operam no controle dos corpos, levando à 

sujeição contínua de suas forças, estabelecendo uma relação de docilidade-utilidade, 

que também podem ser chamadas de “disciplinas” (Foucault, 1999). Aqui, disciplinas 

são entendidas como a forma de alguns exercerem poder sobre os outros, um tipo de 

poder que não busca apenas reprimir ou impedir, mas também produz, 

permanentemente, grande silêncio. Produzir corpos dóceis – sejam eles 

homossexuais ou não –, pode levar a uma ideia da heteronormatividade como única 

opção “natural” e aceitável, desencadeando nesse processo diferentes formas de 

violência, sejam elas físicas ou simbólicas. 

 A representação de homens gays nas mídias é levantada como hipótese pelos 

autores como justificativa da rejeição a gays efeminados. Muitos dos entrevistados 

relataram sobre suas experiências ao crescer, de se lembrarem de que gays 

apresentados em filmes e programas de televisão eram caracterizados como 

efeminados, como um “outro”, aquele que não faz parte do que é legitimado 

socialmente. Pensando além da instituição escolar, a pesquisadora Ruth Sabath 

(2001) chama a atenção para a mídia como espaço de produção de saberes e 

conhecimentos. As representações de gênero e sexualidade na publicidade também 

nos educam, “produzem valores e saberes; regulam condutas e modos de ser; 

fabricam identidades e representações; constituem certas relações de poder” (Ibdem, 

p. 9).  



     173 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

 Esses trabalhos não se limitam à publicidade. Filmes, novelas, seriados, 

jornais, revistas e sites da internet também funcionam como mecanismos de 

representação, instituindo formas de ver e compreender o mundo em que vivemos 

da forma mais “natural” possível. Através de um cuidadoso e inacabado processo, 

somos seduzidos por essas instâncias que inscrevem em nossos corpos marcas e 

normas a serem seguidas (LOURO, 2008). O que é para alunos de escolas em cidades 

pequenas e rurais a ideia de masculinidade aceitável e desejável socialmente? E o 

indesejável? O que tais construções causam na constituição desses alunos e em suas 

relações? Quais instâncias têm agido na construção das suas subjetividades? 

Esse medo de ser considerado o efeminado não é entendido pelos autores 

como homofobia, mas sim como um sentimento de “efeminofobia”. A 

“efeminofobia” não se originaria somente da representação em filmes, propagandas, 

televisão, etc., ela também é incorporada nas práticas e interações sociais (ANNES, 

REDLIN, 2013). C. J. Pascoe (2007) descreve resultados de sua pesquisa, onde 

acompanha a rotina de estudantes de uma escola de ensino médio em uma cidade de 

médio-porte dos Estados Unidos. Ela observa a negociação entre papéis de gênero e 

como alunos “incorporavam” uma forma de masculinidade, dentro de uma lógica 

heteronormativa, e assim se constituíam enquanto sujeitos: 

 

[…] tornar-se um fag26 está relacionado tanto com falhar com os papéis de 
competência masculina, proeza heterossexual e força, ou em qualquer 
maneira que revele fraqueza ou feminilidade, quanto com a identidade 
sexual. Esta fluidez da identidade do fag é o que torna o espectro do fag um 
mecanismo disciplinar tão poderoso. (PASCOE, 2007, p. 54) 
 

 
 Ao mostrar outras possibilidades e dar voz a questões muitas vezes não 

legitimadas, Pascoe traz para discussão a categoria homem, mas não atrelada a uma 

essência ou uma categoria homogênea que qualquer menino possua apenas por ter 

nascido em um corpo biologicamente considerado masculino. A masculinidade então 

seria, em sua perspectiva, a ordenação “de práticas e discursos que diferentes jovens, 

sejam eles meninos ou meninas, podem corporificar de diferentes maneiras e 

intensidades” (PASCOE, 2007, p. 5). 

                                                           
26

 Fag: homossexual, normalmente utilizado de maneira depreciativa. 
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Quais práticas e discursos vêm sendo estabelecidas nos ambientes escolares de 

cidades pequenas e rurais? Como alunos e alunas negociam e constroem as ideias de 

feminilidades e masculinidades? Quais experiências vêm atravessando os sujeitos e 

como elas os constituem? 

 

Masculinidades e Identidades 

  

 Em seu estudo, Eric Anderson (2002) problematiza a construção da identidade 

masculina nos esportes e a “aceitação” de atletas gays em ambientes de ensino. 

Embora os atletas gays entrevistados tenham sido “aceitos” nos times e não sofreram 

assédios físicos, havia formas de violência sendo produzidas e direcionadas a eles, 

mesmo que de forma inconsciente, muito devido à naturalização da 

heterossexualidade como única forma de sexualidade válida, a única considerada 

“normal”, e estigmas e rotulações direcionadas à homossexualidade.  

 Tais formas de violência não eram percebidas pelos atletas gays, que diziam 

ser bem tratados. Uma hipótese levantada por Anderson para isso é o fato de não ter 

havido formas de homofobia mais evidentes como, por exemplo, violência física ou 

abuso verbal. Nessas relações, saberes vão se estabelecendo, um “embaralhamento” 

entre a construção de sexo-gênero-sexualidade vai sendo produzido, levando à ideia 

de que a heterossexualidade e essa figura masculina acabam sendo entendidas como 

o caminho inevitável, algo “natural” e, por isso, livre de questionamentos (FERRARI, 

2009).  

 Entretanto, a constituição das identidades é mais complexa do que parece, 

acredito que não há uma essência que determine o que é ser homem, mulher ou 

qualquer outra categoria imposta socialmente, historicamente e culturalmente. Assim 

como Deborah Britzman (1996, p. 73), considero importante outra forma de se pensar 

a identidade, “uma noção que veja a identidade como fluida, parcial, contraditória, 

não-unitária, uma noção que veja a identidade como envolvendo elementos sociais”. 

 Atletas gays só serem tolerados enquanto mostram um desempenho que os 

leve à vitória foi outro dado levantado pelo pesquisador. Dessa maneira ele pôde 

perceber que havia uma manutenção da virilidade ligada à masculinidade 
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hegemônica e uma preocupação em não mostrar a possibilidade de uma “identidade 

gay” onde a homossexualidade e o atletismo fossem mostrados como compatíveis. 

Tal preocupação levava a práticas como homofobia e a manutenção rígida de uma 

masculinidade ortodoxa, que seria uma forma mais conservadora, oposta à ideia 

estigmatizada de homossexualidade e feminilidade (ANDERSON, 2002).  

 E quanto às homossexualidades, e até mesmo homens heterossexuais, que não 

se encaixam nesse modelo heteronormativo, como elas são apresentadas em 

ambientes escolares de cidades pequenas e rurais? O que isso causa na relação entre 

alunos, professores, outros funcionários, pais e amigos? Até que ponto, e de que 

maneira, alguém está sendo prejudicado? Que processos de silenciamento estão se 

estabelecendo nas escolas? O professor e/ou colega que não sabe como agir também 

causa violência? Também precisa de ajuda? 

    

Conclusão 

 

O objetivo deste texto foi problematizar questões levantadas a partir de outras 

publicações que dialogam com a pesquisa que venho desenvolvendo no mestrado. 

Pensando que educação não é só o que se encontra nas escolas, mas que várias 

instituições como família, religião, televisão, cinema, internet, etc., também nos 

educam e que vamos construindo saberes que dialogam com o social. Dessa maneira, 

em um processo inacabado, estamos em constante mudança, nos tornando o que 

somos e nos constituindo enquanto sujeitos. 

Cidades não cosmopolitas são espaços mais concentrados e onde as pessoas 

tendem a se conhecer, mesmo não tendo uma relação tão próxima. Pensar os 

processos educativos nesses contextos e ter um olhar atento a questões muito 

naturalizadas se torna importante para entender quais saberes e relações de poder 

têm se estabelecido, o que isso vem produzindo, como relações de gênero vêm sendo 

constituídas e o papel das diferentes instâncias na constituição dos sujeitos.   
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Resumo  
Este texto pretende refletir sobre as representações, ações e discursos sobre o trabalho do 
professor homem na Educação Infantil e anos inicias. O objetivo é investigar os efeitos da 
Feminização do magistério na ação desse profissional na educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental, a partir da análise bibliográfica de estudos recentes. A análise das 
pesquisas compartilha do pensamento pós- estruturalista de gênero defendendo que os 
gêneros são constituídos socialmente a  partir das relações de poder. 
Palavras-chave: Professor homem, Feminização da docência, Educação Infantil. 

 

A feminização é um fenômeno acontece quando as mulheres ocupam em 

maioria um espaço ou profissão, tendo como consequência que os valores atribuídos 

socialmente ao feminino passem a caracterizar também esse meio. Esses valores 

foram se constituindo de forma que se relacionem as habilidades das mulheres à 

maternidade. Assim, o ser feminino e seu lugar de ocupação, no caso, o magistério, 

sejam restritos ao cuidado, a beleza e a moral. 

Trabalho com a ideia de que as funções sociais ou “papeis de gênero” de 

homens e mulheres são constituídas socialmente. Levando em consideração a 

sociedade machista e patriarcal, na qual as normas sociais são estabelecidas e regidas 

por homens em detrimento da subordinação feminina. Dessa forma, o lugar do 

homem é o de provedor da família, função que o exime de cuidar da casa ou de 

crianças, pois no contexto da sociedade patriarcal e machista certas funções são vistas 

como lesões a masculinidade. 

Arce (2001) relaciona o magistério com uma espécie de “dom” o que defende 

ser um mito da educadora nata baseado na condição da mulher/mãe, 

desvalorizando tanto a figura feminina quanto a identidade pedagógica ao subjugar 

ambas supondo uma naturalidade simplista de ser mulher e professora. Sendo que, 

na Educação Infantil essa visão é ainda mais perversa. 

Dito isso, questiono como a feminização do magistério afeta a ação do 

mailto:Iulimelo05@yahoo.com.br
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professor homem? O que representa a figura masculina em ambiente feminizado? 

Para atender as questões desenvolvo uma reflexão a partir de uma analise 

bibliográfica que inclui estudos recentes (SPARTACUS, 

2011)SOUZA(2011)RAMOS(2012). 

A construção do texto acontece em uma contextualização da história da 

educação brasileira apontando como se deu o processo de feminização da docência a 

partir da chegada dos jesuítas em 1549, onde a magistério era exercido por homens 

até a abertura do magistério para as mulheres com a lei (sem numero) de 15 de 

outubro de 1827. Faço um recorte da feminização no segmento da educação infantil, 

bem como o modo em que foi constituída e a relação de seu aspecto principal educar 

e cuidar com a feminização. E por fim é feito um panorama prévio da atuação e 

representação do professor homem na Educação Infantil. 

As reflexões que aqui apresento fazem parte da pesquisa realizada no curso de 

Pedagogia, como trabalho de concussão de curso no qual desenvolvo analises dos 

trabalhos de José Eldimar de Souza, Joaquim Ramos e Tomas Spartacus Fonseca e 

suas respectivas pesquisas “Por acaso existem homens professores de educação 

infantil?: “Um estudo de casos múltiplos em representações sociais”, Um estudo 

sobre os professores homens da educação infantil e as relações de gênero na rede 

municipal de belo horizonte – MG” e “Quem é o Professor Homem dos Anos 

Iniciais? Discursos, representações e relações de gênero” nesse texto as pesquisas 

servem de arcabouço teórico. 

Por fim, nas considerações finais enceram o trabalho com as reflexões que essa 

pesquisa instigou sobre o ingresso do professor homem no magistério, a valorização 

do trabalho docente e as relações sociais de gênero. 

 

O fazer Feminino 

 

A feminização é um fenômeno que pode acontecer em diferentes contextos. 

Nos anos 70, por exemplo, surgiu o conceito de feminização no âmbito da pobreza 

caracterizado pelas mulheres serem a maioria dos pobres no Brasil e de sua renda 

não acompanhar a dos homens (MEDEIROS, COSTA, 2008). Outro exemplo é a 
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feminização do envelhecimento que acontece quando a pressão sobre a mulher 

pelo viés estético e social é maior que a do homem, havendo um “descrédito” na 

mulher idosa. (SALGADO, 2002) sendo assim, a feminização se baseia no tornar, 

atribuir o que culturalmente dado como feminino a um espaço ou situação. 

Carvalho(1999), ressalta que a feminização atribui o que culturalmente que 

constituí o feminino há espaços e profissões que são ocupadas majoritariamente 

por mulheres. Considerando essa ocupação como não intelectual baseada no 

‘amor’ e na ‘vocação’. 

 

A feminização da docência pode ser compreendida não apenas como 
crescimento numérico das mulheres empregadas como professoras, mas 
também, como estabelecimento de características de gênero feminino [...] 
em que a transmissão de saberes se subordina a um desenvolvimento 
harmonioso  de personalidade integrais, através de uma disciplina 
obtida pela persuasão e amor, mais que pela razão e a autoridade; 
quanto mais o trabalho docente com crianças é idealizado como não-
intelectual, enfatizando suas dimensões relacional e afetiva, mais se 
aproximam as imagens da escola primária e seu trabalho docente das 
características tidas como femininas. (CARVALHO, 1999,71). 
 
 

A feminização do magistério é um fato que acontece ao longo da história 

uma vez que, nos primórdios da história da educação brasileira, os professores 

eram homens. Contando a partir da chegada dos Jesuítas (1549), eram os padres os 

responsáveis pela alfabetização dos índios e de outros segmentos da colônia. 

A escola era destinada à civilização e à catequização nativa e à formação da 

elite branca masculina, a educação feminina era então restrita, quando acontecia 

era com a finalidade catequética. Segundo Stamatto (2012), a ocupação feminina se 

dava nos afazeres domésticos cantos e orações dentro do controle de pais e 

maridos. 

As meninas tiveram a liberação para frequentarem a escola durante as 

reformas pombalinas, nas chamadas escolas regias, onde eram separadas dos 

meninos e ensino  eram realizado, às meninas, por mulheres e, aos meninos, por 

homens. 

O currículo da educação no Brasil vem a ser oficialmente padronizado com a 

lei (sem número) de 15 de outubro de 1827, que define, em seu artigo 1º, que as 
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escolas de primeiras letras deveriam ensinar os meninos a leitura, a escrita, as 

quatro operações básicas e as noções gerais de geometria enquanto as meninas 

aprenderiam a costurar bordar, cozinhar. 

A discriminação da mulher se dava tanto pelo currículo oferecido às 

meninas, quanto pelas condições desiguais de trabalho ofertado às professoras. 

 

Elas não aprendiam todas as matérias ensinadas aos meninos, 
principalmente as consideradas mais racionais como a geometria, e em 
compensação deveriam aprender as ‘artes do lar’, as prendas domésticas. 
Em relação ao pagamento, foi previsto na lei igualdade para os mestres e 
as mestras, contudo, a própria legislação posterior abriu brechas para que 
na prática as professoras ganhassem menos que os homens. (STAMATTO, 
2012 p.5) 

 

 

Além das professoras mulheres ganharem menos, para a contratação, sob a 

lei geral da união, as mulheres tinham de ter verificada a honestidade e o bom 

comportamento em público, ainda segundo Sttamato (2012) para os homens o 

mesmo não era exigido. 

O aumento de contratações de professoras começa a ocorre no final do 

regime Imperial no século XIX, quando se implementa as escolas mistas, nessa 

ocasião o magistério é regulamentado e as escolas normais para formação de 

professoras são  instituídas, ainda assim, as meninas só puderam se sentar ao lado 

dos meninos em 1870, em função da criação de escolas metodistas. 

É nesse contexto de abertura para mulheres professoras e meninas 

estudantes e diante a necessidade de expansão da educação e do corpo docente é 

que surge o discurso do magistério como um dom natural feminino. Começa um 

período de “democratização” da escolarização, ou seja, a escola estava se abrindo 

para um número maior de alunos, necessitando também de um maior número de 

professores. 

De acordo com Catani (1997), então, para que a escolarização se 

democratizasse era preciso que o professor custasse pouco, isso fez com que os 

homens optassem por outros espaços uma vez que eles tinham mais consciência de 

seu valor e mais oportunidades de trabalho. Assim, ganha força o discurso de que 

o saber, não era tudo nem o principal, discurso este dirigido às mulheres exaltando 



     181 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

qualidades como “abnegação, dedicação, altruísmo e espírito de sacrifício e pouca 

remuneração” (CATANI, 1997, p.29 ) (grifos meus). 

Tem se a desvalorização do magistério, a partir da "qualificação" da mulher 

num falso discurso de valorização, demarcando as habilidades profissionais ao 

comportamento moral e emocional dado como dom. Nesse discurso, sustentava-se 

que a sensibilidade que supostamente caracterizava o sistema reprodutor feminino 

associava-se a fraqueza muscular, intelectual e a sensibilidade emocional que a 

tornava apta a ter e criar os filhos. Assim, diante da possibilidade de gerar a 

“vida”, o útero restringia o lugar da mulher na sociedade. Nas palavras de Hunt, 

 

O útero define a mulher e determina seu comportamento emocional e 
moral. Na época, pensava-se que o sistema reprodutor feminino era 
particularmente sensível e que essa sensibilidade era ainda maior devido 
à debilidade  intelectual. As mulheres tinham músculos menos 
desenvolvidos e eram sedentárias por opção. A comparação da fraqueza 
muscular e intelectual e sensibilidade emocional faziam delas os seres 
mais aptos para criar e educar os filhos em tenra idade. Desse modo, o 
útero definiu o lugar das mulheres na sociedade como mães. (Hunt apud 
Perrot, Duby,1990, p.50) 

 
 

Com isso, também se idealizou as mulheres como “puras”, de forma a se 

acreditar numa capacidade moral como natural das mulheres. Essas crenças 

perduram até hoje em demonstrações de supervalorização da figura moral 

feminina ligada sempre as “habilidades naturais da mulher”. Dentro disso, é 

importante frisar que, segundo (Stamatto, 2012), durante o processo já citado de 

ampliação do magistério com a criação das escolas mistas, as mulheres 

conseguiram uma autorização para lecionar aos meninos ate 14 anos enquanto os 

homens até esse momento não tinham essa autorização para lecionar a meninas em 

nenhuma hipótese. 

Esse fato é de grande importância, visto que reforça uma desconfiança na 

figura masculina pautada na cultura machista, desde a primeira constituição social 

brasileira, na qual o homem representa agressividade, dominação nas relações de 

poder e de produção, não sendo assim aceitável socialmente que o homem trabalhe 

com crianças, como afirma Carvalho. 

Predomina uma visão maternal e feminina na docência no curso primário, 
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colocando em relevo os aspectos formadores, relacionais, psicológicos, 
intuitivos e emocionais da profissão, frente aqueles aspectos socialmente 
identificados com a masculinidade, tais como a racionalidade, a 
impessoalidade, o profissionalismo, a técnica e o conhecimento 
cientificam. (CARVALHO,1998,P.5) 
 

 

Sendo assim, a educação hoje tem o corpo docente dominado por mulheres, 

uma vez que a sociedade se organizou sob a concepção de que a mulher teria mais 

habilidade para lidar com as crianças, que acontece desde as brincadeiras que 

segregam meninos e meninas até as políticas públicas como, por exemplo, a licença 

maternidade que garante o mínimo de quatro meses de licença para as mães no pós-

parto e aos pais, vinte dias27, para resolução de fins legais. O que desestimula a 

participação dos pais reforçando a ideia de que a maternidade é um destino 

feminino, sendo o cuidado uma habilidade natural das mulheres. (GALIZA, 

FONTOURA E PINHEIRO, 2009). 

 
Tio? 
 

Na educação, especialmente na Educação Infantil, tratamos do binômio 

indissociável educar e cuidar, como se trata do trabalho com criança o cuidar se 

sobressai fazendo que o discurso que a função de cuidar é da mulher, ganhe força. 

A educação infantil é o nível de ensino que mais reflete o fenômeno da 

feminização e sofre com a desvalorização social e salarial. O segmento surge em 

um contexto assistencialista, durante o período de industrialização brasileira, no 

qual as mulheres saem para o mercado de trabalho e precisam de um lugar onde as 

crianças pudessem ser cuidadas durante a jornada de trabalho. 

A própria concepção de creche como ambiente de deposito infantil, onde só 

se “brinca”, desvaloriza o trabalho do educador e contribui para o discurso sexista, 

tendo como protagonista a mulher, “que nasceu para isso”. “a profissão de educador 

infantil não constitui um trabalho feminino porque aí encontramos um número 

maior de mulheres, mas porque exercem uma função de gênero feminino, 

vinculada à esfera da vida reprodutiva: cuidar e educar crianças pequenas.” 

(Rosemberg e Saparroli apud Xavier, 2013,p 2) (grifos do autor) 

                                                           
27

 A lei foi recém alterada pelo decreto Nº 8.737, DE 3 DE MAIO DE 2016. Até a data, a licença paternidade era 

de cinco dias. 
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Atualmente, na educação infantil temos leis que reconhecem a criança como 

sujeito produtor de cultura, bem como o direito a educação, não deixando de 

beneficiar o direito de mães e pais de trabalhadores, em contrapartida convivemos 

com a preservação de certos conceitos preconceituosos quando se trata da 

educação infantil ou dos anos iniciais da educação básica. 

Não se acredita, por exemplo, que um homem seja capaz de trabalhar com 

educação de crianças por não ter as habilidades femininas sendo assim, a educação 

infantil é considerada como uma extensão de casa, quase uma extensão da 

maternidade, ao ponto da professora ser chamada de “tia”. 

Segundo Freire (1997), colocar a professora no papel de “tia” é uma 

“armadilha ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da 

professora, o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no 

exercício de tarefas fundamentais” (1997, p. 25), ou seja, além de não ser apenas 

cuidar, não ser só a mulher que é capaz de cuidar por mais que haja um consenso 

social que insiste em determinar papeis para mulheres e homens na sociedade, 

desvaloriza -se tanto a figura feminina com a docência. 

A educação envolve sim, cuidado, afetividade e amorosidade, fundamentos 

que não são restritos ao gênero feminino e não tem a haver com o amor materno, 

para Freire, educar, ensinar exige profissionalismo, não se resume a relações de 

parentesco. 

Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa 

especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de 

parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por 

profissão. Se pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente distante dos 

sobrinhos, mas não se pode ser autenticamente professora, mesmo num trabalho a 

longa distância, “longe” dos alunos.(FREIRE, 1997, p.9) 

Como na educação infantil é o momento de desenvolvimento e formação da 

criança. O educar vai tratar das questões cognitivas e motoras de modo com que a 

criança viva as experiências e interaja com o mundo via a mediação do professor 

(a). O cuidar é inerente ao processo de educar. A criança pequena exige uma carga 

de atenção maior, e já é um fato que a criança se desenvolve com melhor 
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desempenho mediante a um bom relacionamento afetivo. Como afirma Lisboa 

 

As creches e escolas são de grande importância para desenvolvimento 
cognitivo e emocional das crianças [...]. Nesses locais, elas têm de 
aprender a brincar com as outras, respeitar limites, controlar a 
agressividade, relacionar-se com o adulto e aprender sobre si mesma e 
seus amigos, tarefa estas de natureza emocional [...] fundamental para as 
crianças menores de seis anos é que elas se sintam importantes livres e 
queridas. (LISBOA, 1998 p. 63). 
 
 

Henri Wallon, também valoriza a afetividade, o cuidado e o carinho como 

elementares na educação, com efeitos no desenvolvimento psicossocial da criança. 

 

A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento dependente 
da ação de dois fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores 
existe uma relação recíproca que impede qualquer tipo de determinação 
no desenvolvimento humano, tanto que a constituição biológica da 
criança ao nascer não será a lei única do seu futuro destino. Os seus 
efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias sociais 
da sua existência onde a escolha individual não está ausente. (WALLON 
1954, p. 288) 

 
 

Confunde-se a afetividade com maternidade, Com isso existe a não 

aceitação do homem como capaz de educar e cuidar reforçando o caráter machista 

e patriarcal da sociedade onde a mulher ainda é vista como ser responsável pela 

criação dos filhos e, portanto está apta a docência, ainda que exista a formação 

superior, ainda se estigmatiza o magistério como profissão feminina. 

O olhar da sociedade sobre a ação do professor homem na Educação Infantil 

é de desconfiança. Se no imaginário social a mulher representa delicadeza, 

paciência e integridade o homem seria representado como oposto disso. “É 

indubitável a crença disseminada de um homem sexuado, ativo, perverso e que 

deve ficar distante do corpo das crianças. Em contrapartida, há formas explícitas de 

conceber as mulheres como assexuadas e puras” (SAYÃO, 2005 p.16). A ideia de 

masculinidade relacionada e agressividade, violência e rigidez, justificam os 

desafios encontrados pelos poucos professores homens que exercem a docência na 

educação infantil e anos iniciais. 

São evidentes os preconceitos e estigmas originários de ideias que vêem a 
profissão como eminentemente feminina porque lida diretamente com os 
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cuidados corporais de meninos e meninas. (...) os cuidados com o corpo 
foram atributos das mulheres, a proximidade entre um homem lidando 
com o corpo de meninos e/ou meninas de pouca idade provoca conflitos, 

dúvidas e questionamentos, estigmas e preconceitos. (SAYÃO,2005,p.14). 
 
 

Existem também, questionamentos quanto à orientação sexual, realização 

pessoal e competência profissional. É como se professor homem estivesse fora do 

lugar sendo pré- julgado pela representação social do gênero masculino. Ao passo 

que se determina o papel da mulher como professora pela maternidade, a 

paternidade não oferece ao homem a lugar de contato com crianças, reforçando os 

estereótipos. 

Para Cruz (1998) existem duas representações do masculino que causam 

ameaça: uma seria a representação do homem como agressor e a outra do homem 

como homossexual. Assim, 

 

O primeiro, apesar de indesejado, é num certo sentido legitimado (por 
exemplo, quando em relação complementar a ele aparece a mulher doce e 
cuidadora), ou seja, não se espera que o homem cometa um abuso sexual, 
mas deseja-se que  ele seja forte e agressivo. O segundo, o homossexual, 
é negado, representa a inadequação porque tem comportamentos ou 
características consideradas femininas, fugindo do que é considerado um 
masculino “normal”. (CRUZ, 1998, p.245-246) 
 
 

Professoras e professoras serem visto como sujeitos sensíveis, capazes de 

demonstrar carinho e afeto pode se considerar uma representação fidedigna, que 

independe do gênero, uma vez que a amorosidade é fundamental para prática 

pedagógica. Entretanto dizer que o trabalho com crianças é trabalho de mulher, 

que homem não serve para esse tipo de ocupação, não condiz com o real objetivo 

da educação, além de reforçar o discurso machista em que as mulheres estão pré-

determinadas. 

Subestimando tanto a carreira docente, quanto a mulher. Em relação ao 

homem, considerá-lo a partir de um estereótipo machista pressupões que ele seja 

ausente das questões referentes à educação das crianças e longe delas, por uma 

suposta perversidade sexual atribuída e consentida ao sexo masculino. 
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Considerações Finais 

 

O conflito de gênero no ingresso do professor homem no magistério, esta no 

fato do “cuidar de crianças” ser feminino demais para um homem que 

teoricamente devia estar em uma ocupação de maior valorização para cumprir seu 

papel de provedor da família, o cotidiano do homem no magistério representa que 

as sociedades machistas e patriarcais atingem, mesmo que em menor dimensão, o 

homem. É urgente uma nova política de gênero que contemple uma educação que 

fuja a essa heteronormalidade que predetermina as ocupações baseadas em 

concepções de gênero ultrapassadas e binárias. 

Outro ponto a considerar, é a desconstrução do mito da “educadora nata” 

(Arce,2001). Independente do ingresso ou não do homem no magistério, a 

valorização das professoras como profissionais de educação se faz necessário. 

Desvincular a maternidade da docência não diminui a afetividade e a 

amorosidade que exige o trabalho com crianças, sendo que a amorosidade e a 

afetividade deveriam ser atribuídas ao ser humano e não só ao “ser feminino”. 

O ideal seria que a identidade pedagógica, e todos outros segmentos, 

estivessem livres das imposições de gênero. É nessa perspectiva que Silva (2006) 

sugere o respeito a liberdade identitária e a crença naquilo que podemos ser 

como solução para o encontro de nossas singularidades. 
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Resumo 
O estudo apresenta uma releitura de uma pesquisa de mestrado – Santos (2005)realizadacom 
crianças de 4 e 5 anos de uma escola pública dacidade de Juiz de Fora/MG, cujo objetivo foi 
investigarcomo ocorre o processo de construção da identidadenegra no contexto da 
brincadeira de fazdeconta.Considerou-se a participação das crianças nasbrincadeiras, 
focalizando suas relaçõescom brinquedos, roupas, colegas de classe e professores.Discutem-
se e entrelaçam-se estudos sobre a relação entre o espaço/ambiente físico institucional, a 
brincadeira de faz-de-conta e a educação das relações étnico-raciais a partir das discussões 
atualmente desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Ambientes da Infância – GRUPAI/UFJF. 

Palavras-chave: relações étnico-raciais, espaço; ambiente; brincadeira de faz-de-conta. 
 
Introdução 

  
Há uma constelação de dados, uma série de proposições que, lenta e 
sutilmente, graças às obras literárias, aos jornais, à educação, aos livros 
escolares, aos cartazes, ao cinema, à rádio, penetram no indivíduo – 
constituindo a visão do mundo da coletividade à qual ele pertence.  

(Fanon, 2008, p. 135) 

 

O espaço/ambiente não é neutro, informa de maneira direta, consciente ou 

inconsciente, valores, afetos, perspectivas estéticas e éticas. Ele é a matéria indivisível 

na qual e com a qual a humanidade constrói e materializa sua história. Como afirma 
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mailto:silviagaguido@gmail.com
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Milton Santos (2015, p. 01), “a História não se escreve fora do espaço e não há 

sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social”. 

É no espaço que se configura a “série de constelação de dados”, mencionada 

na epígrafe. As obras literárias, os jornais, a educação, os livros escolares, os cartazes, 

o cinema e a rádio que o autor Franz Fanon menciona são construídos e 

materializados no espaço, assim como o constituem.No presente texto buscamos 

refletir sobre o espaço/ambiente (FORNEIRO, 1998) da Educação Infantil, 

concebendo-o como um importante educador (idem; MOREIRA, 2011), cujas 

implicações interferem nos modos como as práticas pedagógicas se desenvolvem, 

nos processos de constituição de subjetividades e, especificamente nesta discussão, 

na educação das relações étnico raciais. Para tanto, o estudo traz uma releitura dos 

resultados da pesquisa de mestrado – Santos(2005), à luz das reflexões desenvolvidas 

no Grupo de Pesquisa em Ambientes da Infância – GRUPAI/UFJF. 

A ideia de raça e, por conseguinte de relações étnico-raciais não se pauta na 

perspectiva biologizante que fundamentou teorias raciais nos séculos XVIII e XIX, a 

concebemos como uma construção social e histórica que alicerçou relações de 

dominação (QUIJANO, 2005), ainda presentes na sociedade contemporânea, entre 

diferentes povos e culturas. Partimos do pressuposto de que a raça marca de forma 

estrutural e estruturante as sociedades latino-americanas, em especial, a brasileira. 

 

O espaço físico institucional e as relações étnico-raciais. 

 

As dimensões estéticas do espaço informam valores, modelos, concepções e 

éticas vivenciadas pelos sujeitos que o constituem. Ao mesmo tempo, educa e 

influencia na formação desses mesmos sujeitos. Para Santos (2012, p. 44), é pela 

disputa dos usos e apropriações de diversos e diferentes espaços de interação 

humana que o processo de racialização se evidencia. Neste aspecto, é possível 

afirmar que em um jogo contínuo de visibilidades e invisibilidades as relações étnico-

raciais no Brasil grafam o espaço. 

É possível fazer leituras das grafagens étnico-racial dos espaços em diversos e 

diferentes contextos e lugares de interação e atuação humana, já que como nos afirma 
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Quijano (2005), a categoria mental “raça” fundamentou e permanece fundamentando 

as relações sociais no mundo, tornando-se estrutural e estruturante dos padrões de 

produção humana no sistema capitalista, fazendo-se presente, portanto, em diversos 

momentos, espaços e modos de relacionamento “humano”. 

Ainda assim, essa classificação sócio-espacialracializada não pode ser 

entendida de modo simples. Ela é engendrada em princípios dinâmicos e complexos, 

que podem se associar a “outras variáveis para compor um sistema de dominação, 

controle e exploração social.” (SANTOS, 2012, p. 48). Permite, por vezes, 

descaracterizar ou disfarçar a agressividade do racismo, já que a verticalidade das 

relações étnico-raciais no espaço não é unívoca, existe em uma convivência contínua, 

e por vezes, desorientadora, com relações horizontais. Produz relações de 

verticalidade e horizontalidade no mesmo espaço ou também em espaços e tempos 

diferentes. Nas palavras de Santos (idem, p. 46), 

 
Esses dois postulantes podem ser os melhores amigos, e, ao sair da 
entrevista, se põem a comentar: “Como foi a sua entrevista? O que te 
perguntaram?” Sentados numa praça, ou dentro do ônibus a caminho de 
suas casas. Nesse momento, eles voltam a ter uma interação marcada pela 
horizontalidade nas relações inter-raciais, momento esse que foi sutilmente 
precedido por outro onde a assimetria era a tônica. E se, quando estão 
ambos dentro de um ônibus, esse veículo de transporte coletivo for parado 
pela polícia? Terão igualdade de tratamento? As chances de ser abordado 
pela polícia, e ter um tratamento de desrespeito e suspeita por parte do 
policial são as mesmas? 

 
 
A categoria mental raça, associada a outras possibilita um complexo sistema 

de associações e reassociações que dão mobilidade e diferentes matizes às tessituras 

espaciais cotidianas. Contudo, ao não prescindir das referências de “branquitude” 

(BENTO, 2002; FANON, 2008), conferem certa estabilidade de privilégios e 

dominação socioeconômica ao grupo branco. (QUIJANO, 2005). 

No campo dos estudos que trabalham na interface “educação infantil e 

relações étnico-raciais”, pesquisadores têm evidenciado tanto a conservação do 

racismo e, por conseguinte, do tratamento diferenciado por parte de educadores da 

infância para com determinadas crianças (CAVALLEIRO, 2000; OLIVEIRA, 2004), 

discriminação e preconceito entre as crianças (CAVALLEIRO, idem; FAZZI, 2004), 
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quanto a presença de práticas emancipatórias de combate ao preconceito e promoção 

da igualdade étnico-racial por parte de professores (DIAS, 2007; QUEIROZ, 2011).  

A pesquisa de Santos (2005), com a qual dialogaremos no presente texto 

trouxe resultados que a aproximam deste último grupo. Buscou compreender como 

ocorre o processo de construção da identidade negra em crianças na faixa etária de 04 

e 05 anos durante a brincadeira de faz-de-conta em uma instituição pública do 

município de Juiz de Fora/MG. Pautou-se na análise da brincadeira de faz de conta 

durante os momentos de atividade livre. A investigação constituiu-se numa pesquisa 

qualitativa de abordagem sócio-histórico-cultural, cujos instrumentos de construção 

de dados foram a videogravação e as notas de campo, recorrendo a um processo de 

análise enunciativo (BAKHTIN, 2002), microgenético e semiótico dos dados 

construídos (VYGOTSKY, 1998; GÓES, 2000). 

 

A brincadeira de faz-de-conta e a educação das relações étnico-raciais. 

 

A brincadeira de faz-de-conta na perspectiva sóciohistórica de Vygotsky 

(1998) e Elkonin (1998) é a atividade principal da criança. A atividade designada 

“principal”, nessa perspectiva, não é necessariamente aquela atividade que ocupa a 

maior parte do tempo de uma criança, ou que é frequentemente encontrada em um 

dado momento de sua existência, mas sim aquela em conexão com a qual ocorrem 

importantes processosde aprendizagem e desenvolvimento. 

Representando ações e papéis presentes no meio interacionalem que vive, a 

criança transita num espaço axiológico e valorativo,reconstruindo em suas 

interpretações enunciados que refratamideologias historicamente construídas.Como 

aponta Sarmento (2002), o brincar é espaço de aprendizagem, da recriação do 

mundo, da produção das fantasias infantis e, principalmente, o espaço da 

sociabilidade. 

Santos (2005) verificou que as possibilidades de realização das brincadeiras e 

dos cenários interpretativos estão diretamente relacionadas ao currículo vivido que 

se materializa por meio do espaço/ambiente institucional. A pesquisa de campo da 

autora foi desenvolvida em dois momentos, o primeiro momento no ano de 2004 e o 
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segundo momento no ano de 2005. Em 2004 a configuração do espaço/ambiente da 

instituição não favorecia a construção de repertórios de faz de conta por parte das 

crianças, havia poucos brinquedos e um tempo curto (em média 15 minutos) para a 

brincadeira livre. (idem, p. 102) 

Já no ano de 2005 houve uma alteração na configuração do espaço/ambiente, a 

escola investiu nos espaços de brincadeira comprando brinquedos novos que possibilitavam 

a construção de repertórios de faz de conta: carrinhos e casas de bonecas feitos em madeira, 

espadas, bonecas e bonecos negros, confeccionados artesanalmente, de cor marrom e preta; 

bonecos e bonecas brancas também artesanais de cabelo preto e de cabelo amarelo. Tais 

modificações influenciaram de maneira incisiva nos modos como as crianças 

brincavam e, por conseguinte, intensificou o trabalho que a escola já desenvolvia 

desde o ano de 2003 quanto à educação das relações étnico raciais. (idem) 

A seguir procuraremos ilustrar a presente afirmação com um recorte das 

observações de campo da pesquisadora (idem, p. 92) 

 

As crianças brincavam de um modo que a sala se constituía em um 
mosaico formado por vários cenários interpretativos de faz-de-conta. 
Eu estava sentada em uma das mesas, observando as brincadeiras, 
como de costume. Então Nívea se aproximou, e disse: 
1. Nívea: Dona Aretusa eu vou te dar um pedaço de bolo que minha mãe 
vai fazer... 
A professora Amanda ao ver que Nívea conversava comigo, 
aproximou-se e questionou, olhando para a menina: 
2. Profa.:Aquele dia que a gente brincou porque você queria trocar de 
boneca? 
Nívea na mesma hora, olhou para mim de soslaio, abaixou a cabeça 
em silêncio e voltou para a brincadeira. 
3. Professora.:Heim, Nívea? 
4. Nívea: [ainda com os olhos baixos] Depois a gente conversa, voltou 
a me olhar de soslaio. E retomou a brincadeira. 
5. Professora.:Você não quer conversar agora não? 
Nívea balançou a cabeça em sinal negativo, confirmando que não 
queria falar. Então Amanda respeitou o desejo de Nívea dizendo: 
6. Professora: Então, tá, Depois a gente conversa então. 
Ao dizer isso, a professora saiu de perto de onde nós estávamos e 
voltou a se sentar onde estava. Nívea continuou a brincar comigo, 
como se aquele fato nem tivesse ocorrido, envolvendo-me em sua 
brincadeira. 
Continuei observando a brincadeira das crianças, contudo aquele fato 
me intrigou. Então ao final da aula, no caminho para o ponto de 
ônibus perguntei à professora Amanda: 
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7. Pesquisadora: O que Nívea tinha falado que não quis falar naquele 
momento? 
8. Professora. Ah, sim! Ontem as crianças estavam brincando e sobrou 
apenas uma boneca negra para Nívea. Então ela pediu que eu trocasse a 
boneca, porque ela não queria ter um filho preto. (negrito da autora, 
neste artigo) 
Nívea é branca, tem cabelos longos. Naquele momento em que veio 
conversar comigo, estava com uma boneca preta. Brincar com 
bonecas pretas era uma prática freqüente de Nívea durante minhas 
observações. (...). 
 
 

Este recorte possibilita-nos refletir sobre as visibilidades e invisibilidades das 

relações étnico-raciais no espaço, bem como as relações de verticalidade e 

horizontalidade presentes em um mesmo espaço/ambiente. Ao falar com a sua 

professora que não queria ter filho preto num dia em que a pesquisadora não estava 

na sala, preferindo não repetir quando estava na presença da pesquisadora, denotou 

saber que ambas pertenciam socialmente ao mesmo grupo racial, branco, 

portanto,poderiam falar do outro, negro. Entretanto, na presença da pesquisadora 

não poderia falar porque ela fazia parte daquele outro, da categoria racial negra, 

havendo não só, a dimensão da estratégia do silenciamento como recurso de 

manutenção e de disfarce, como também a dimensão afetiva. Nívea estabelecia uma 

relação de afeto com a pesquisadora, e parecia não querer magoá-la.Evitando falar, 

Nívea evitou produzir sentidos em outra direção, suprimindo a presença de outros 

discursos, o discurso do racismo, da discriminação e do preconceito. 

Partimos do princípio de que a escola ao invisibilizar a população negra nas 

imagens, brinquedos, histórias etc. veiculadas nos seus espaços/ambientes fortalece 

as perspectivas de verticalidade em detrimento das relações horizontais, na medida 

em que a população branca torna-se referência normativa. 

Por outro lado, um aspecto importante presente naquele recorte da pesquisa é 

exatamente a possibilidade de Nívea expressar suas percepções naquele contexto de 

brincadeira. A condição mínima para que Nívea pudesse expressar sua opinião e 

vontade era exatamente a presença de bonecas negras entre o grupo de brinquedos 

com os quais as crianças poderiam brincar em seu cotidiano. A ausência de bonecas 

negras naquela escola, naquela sala, naquele momento, teria impedido o confronto 

de valores em construção por Nívea, assim como a intervenção da Profa. Amanda. 
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Defendemos neste artigo, com base nos resultados da pesquisa de Santos 

(idem) e nas discussões atualmente realizadas no GRUPAI/UFJF sobre o 

espaço/ambiente de cuidado  e educação da infância institucional, que tanto as 

pesquisas que apontam modos de educação para as relações étnico raciais 

afirmativos (SANTOS, 2005; DIAS, 2007; QUEIROZ, 2011), quanto aquelas que 

denunciam a presença do preconceito, discriminação e falta de formação profissional 

para o trabalho com a educação das relações étnico raciais (CAVALLEIRO, 2000, 

FAZZI, 2004;) acabam por sinalizar, intencionalmente ou não intencionalmente, as 

configurações do espaço/ambiente institucional como influenciador. 

Forneiro (1998 ,p. 231) afirma que  o espaço é vida, nele a vida acontece e se 

desenvolve. Ao falar especificamente dos espaços educativos, o autor aponta, 

 

Quando entramos em uma escola, as paredes, os móveis e a sua distribuição, 
os espaços mortos, as pessoas, a decoração, etc., tudo nos fala do tipo de 
atividades que se realizam, da comunicação entre os alunos (as) dos 
diferentes grupos, das relações com o mundo externo, dos interesses dos 
alunos e dos professores (as). (idem) 

 
 

Nesta perspectiva, a grafagem do espaço da educação infantil é um dos 

instrumentos de desenvolvimento, de cuidado e educação dos bebês e crianças, 

assim como revela e interfere nos modos como adultos e crianças se relacionam. 

Na perspectiva de Moreira (2011) fundamentada em Lefevbre o espaço é 

processual. Ao investigar o processo de apropriação do espaço por educadores de 

uma creche institucional, a autora apontou que o desenvolvimento ocorre em 

cenários e ambientes culturalmente organizados, nesta perspectiva os arranjos 

espaciais, isto é o modo como os objetos e mobiliários estão dispostos e são utilizados 

interferem significativamente nos processos de desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, a grafagem do espaço da creche é um dos instrumentos de 

desenvolvimento, de cuidado e educação dos bebês e crianças, assim como revela e 

interfere nos modos como adultos e crianças se relacionam. 
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Considerações finais 

 

Santos (2005) constatou que os resultados da investigação apontavam que as 

crianças integrantes da pesquisa desenvolviam na instituição participante referências 

afirmativas quanto à identidade negra. 

À luz das atuais reflexões no interior do GRUPAI/UFJF sobre o 

espaço/ambiente da Educação Infantil é possível compreender que subjacente às 

interações realizadas pelas crianças durante a brincadeira de faz-de-conta naquela 

pesquisa, havia a configuração de um espaço/ambiente (panos, bonecas negras e 

brancas, cartazes, músicas, coreografias, organização das mesas e cadeiras na sala) 

favorecedor da construção de identidades negras afirmativas. 

A brincadeira de faz-de-conta constituía-se na atividade que possibilitava às 

crianças reconstruir, ressignificar e internalizar (VYGOTSKY, 1998) aspectos da 

realidade circundante. Contudo, os espaços/ambientes nos quais as crianças 

interagiam eram tão fundamentais para os processos de constituição de identidades e 

de subjetividades, quanto as próprias brincadeiras. Nas palavras de Lima (2015, p. 

79), “as crianças repetem, na construção do seu espaço, aquilo que observam na 

experiência dos adultos”. 
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Resumo 
Até metade do século XX, a literatura brasileira criava personagens femininas pouco 
reveladoras das mulheres do mundo real. Após este período, a literatura passou a veicular 
mulheres sujeitos de suas histórias. Nesta nova perspectiva, é publicada, em 1980, Cacos 

para um vitral de Adélia Prado, expressão de um cotidiano resultante de olhar e voz 
femininos. As adversidades vivenciadas por Glória, protagonista da história, permitem que 
as expectativas sociais de gênero se expressem influenciando a construção da subjetividade 
feminina. Para Arendt (1993), à mulher cabe libertar o homem para a política, restando-lhe 
um conjunto de atividades ocultas e desvalorizadas. Não é difícil encontrarmos na literatura 
marcas desta divisão. Para Brandão (1989, p. 39, 63) “Eis aí, [...] o modelo de uma Penélope 
do sec. V. a. C.: caseira, calada, discreta [...], fiel, submissa”. Aristóteles (1957, p. 35) define 
homem e mulher naturalmente feitos para mandar e para obedecer e as Sagradas Escrituras 
não discordam do filósofo: “Vós, mulheres, sujeitais-vos a vosso marido, [...] marido é cabeça 
da mulher.” (Efésios 5, 22 e 23.). Assim, segue a mulher seus desígnios desde a Grécia antiga, 
passando pela cristandade até os dias de Maria da Glória. A protagonista enfrenta sua rotina: 
casa, filhos, marido, e suas crises. Glória se sujeita às obrigações não escolhidas e se culpa 
por contribuir para o subjugo feminino. Odiava nos serviços domésticos a excomunhão dos 
machos [...]. As mulheres eram injustiçadas. ” (PRADO, 2006, p. 29.) Mas, superando as 
denúncias e sua própria revolta, Glória resgata o feminino, revelando superioridade e 
multiplicidade. Enquanto homens são inteiros em suas frações, a mulher se desdobra, 
exercendo várias frações ao mesmo tempo. “Glória divagava: [...] Os homens são fragmentos, 
muito mais que as mulheres. Homem, ou faz discurso, ou é ministro [...], Mulher faz tudo. 
[...]” (PRADO, 2006, p. 28). Essa multiplicidade foi brilhantemente metaforizada por Adélia: 
a mulher, múltipla, quando dividida em cacos representa aquilo que é desvalorizado pela 
sociedade. Quando juntados, os cacos femininos se mostram em vitral. Ocorre, então, a 
representação da essencialidade do ser mulher, da importância do feminino para os demais 
indivíduos da sociedade.  
Palavras-chaves: feminino; literatura; gênero, cosmovisão. 

 

A literatura brasileira, até meados do século XX, contava com personagens 

femininas que lembravam figuras angelicais. Tratavam-se de figuras dóceis e frágeis 

que pouco representavam das mulheres de carne e osso que habitavam o mundo 

real. Logicamente essas mulheres se referem àquelas personagens aceitáveis e 

desejáveis que personificavam a tradição cultural das donzelas casadoiras. Eram as 

mocinhas, as protagonistas dos romances e as musas que inspiravam os poetas. Do 

outro lado estariam as outras mulheres, que representavam o avesso a tudo que 

mailto:Julia.ferreira@ufjf.edu.br
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podia ser desejável: mulheres feias, fatais, bandidas na representação das imortais 

vilãs. Desta forma, as personagens femininas da literatura brasileira eram assim 

constituídas: anjos ou demônios,  

As mulheres encontravam-se, então, condenadas a dois extremos: boazinhas 

ou megeras e, nessa partilha, às heroínas cabiam o papel de serem belas e puras. No 

entanto, após longo período de aprisionamento, as mulheres saem dos castelos, das 

alcovas, dos colégios internos e vem habitar as ruas, os mercados, a vida comum. 

Abandonam o lugar de paisagem e objeto e passam a sujeitos de suas histórias. 

Surge, na escrita, a mulher-humana. Para Pagoto e Jacomel (1982) os escritores, e as 

escritoras descobrem, enfim, a mulher-humana. Mulheres envelhecem, sentem 

desejos sexuais, precisam. A literatura passa, então, a revelar a situação da mulher 

numa sociedade concreta e real, distante do mundo encantado que durante muito 

tempo foi o cenário típico onde as mulheres existiam. Assim, o novo feminino na 

literatura passa a revelar o lado humano e comum da mulher no mundo e sua vida 

anônima, seu cotidiano mais prosaico, que não é outro senão o mesmo vivido por 

todos nós.  

É na perspectiva deste novo feminino que é produzida, e publicada em 1980, a 

obra Cacos para um vitral de Adélia Prado, uma narrativa em terceira pessoa, 

expressão de uma existência cotidiana, verificável a partir de fragmentos de histórias 

simples, corriqueiras e pessoais, resultantes de um olhar e uma voz femininos. Essa 

voz busca a afirmação de uma identidade na compreensão do mundo e de si mesma. 

A narradora conta a vida miúda e quase anônima da personagem Maria da Glória 

Fraga, representação da vida comum de uma professora do interior que vai se 

revelando e se impondo no decorrer de cada história fragmentada que compõe o 

todo da obra, formada por temas preciosos à autora: a vida, a mulher, a angústia, o 

envelhecimento, a morte. 

Vivenciando sonhos, pensamentos, percepções, em Cacos para um vitral, as 

adversidades do cotidiano familiar de Glória, protagonista da história, permitem que 

as expectativas sociais de gênero se expressem e influenciem a construção de sua 

subjetividade feminina. A mulher do interior de Minas, a mulher do Brasil, e por fim 
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a mulher do mundo reveladas nas divagações, lembranças e memórias de nossa 

heroína do cotidiano.  

Consoante Perrot (1998, p. 10) “... enquanto os homens têm o seu santuário 

referendado pelo público e pelo político, as mulheres têm a casa referendada pelo 

privado e pelo coração.” A condição feminina inclui, necessariamente, o dia a dia da 

vida doméstica, pois é nela que se encontra sua determinação sociocultural. Hannah 

Arendt (1993) explica que o lugar ocupado pelas mulheres na sociedade é deixar o 

homem livre para atividades políticas. Além disso, essa atividade de manutenção da 

sobrevivência, relegada às mulheres e escravos, era também atividade oculta, já que 

ficava contida dentro dos lares. Assim, relega-se à mulher um conjunto, oculto e 

desvalorizado, que engloba o familiar, o individual, o privado, o pessoal e o 

doméstico. A mulher torna-se prisioneira das obrigações do lar, consideradas de 

menor prestígio que as demais atividades, normalmente executadas por homens. 

Não é difícil encontrarmos na literatura as marcas do papel relegado às 

mulheres. Para Junito Brandão (1989, p. 39, 63) “Eis aí, de corpo inteiro, o modelo de 

uma Penélope do sec. V. a. C.: caseira, calada, discreta, diligente, laboriosa, fiel, 

econômica, submissa...”, e ainda, uma segunda definição da mulher: “Prisioneira do 

gineceu, tendo por companhia as filhas e as escravas e por amor a roca e o tear, ou 

transformada em máquina sadia e mal lubrificada para gerar filhos robustos...”  

Na Odisséia, Penélope tenta com muita determinação convencer os 

pretendentes a permitirem que o “mendigo” Ulisses experimente o arco de Ulisses, 

quando o jovem Telêmaco, chamando a mãe para seu lugar de mulher, cassa-lhe a 

palavra e lhe ordena recolher-se a seus aposentos e “tratar de afazeres femininos”! 

(BRANDÃO, 1989, p.1 3). Tomando afazeres femininos como o tear e a roca. 

Aristóteles (1957, p. 35), no parágrafo 9 do capítulo IV do livro primeiro de A 

política define homem e mulher como seres naturalmente feitos para mandar e para 

obedecer, respectivamente: “Em geral procura-se examinar se o ser feito pela 

natureza para mandar, e o ser feito para obedecer devem ter as mesmas virtudes ou 

virtudes diferentes.” O filósofo, em sua literatura, explica a diferença entre homens e 

mulheres, sendo essas tomadas sempre como seres inferiores, devendo, inclusive, os 

homens ter bom comportamento sob pena de reencarnar em corpo feminino. 
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Para os gregos, berço de nossa cultura, os retratos femininos da perfeita 

mulher grega, descritos por Brandão (1989, p. 13) na obra supracitada podem assim 

de resumir: ternura, amabilidade, doçura, firmeza, respeitabilidade, afeição, 

devotamento, paciência, astúcia e fidelidade, enfim qualidades fundamentais a seres 

sociais passíveis de domínio: 

  

A ternura e a agonia de Andrômaca, esposa e mãe, símbolo do autêntico 
amor conjugal; a amabilidade, a doçura, a personalidade e a paixão recatada 
de Nausícaa; a firmeza e a respeitabilidade inspiradas pela rainha Arete; a 
afeição e o devotamento da velha ama Euricléia, e, por fim, a paciência, a 
astúcia e a fidelidade inabalável de Penélope desfilam diante de nossos 
olhos suscitando admiração, encantamento e uma grande simpatia.  

 

As Sagradas Escrituras não discordam muito dos filósofos gregos no tocante à 

função feminina. No livro de Efésios é esclarecida a posição submissa em que deve se 

conformar a mulher: “Vós, mulheres, sujeitais-vos a vosso marido, como ao Senhor; 

porque o marido é a cabeça da mulher,...” ( Efésios 5, 22 e 23), ou, também nas 

palavras de gregos e espartanos, “a mulher é a umbra do homem”, ou a sombra do 

homem. “Segundo a interpretação do psiquiatra e amigo de Junito Brandão, Dr. 

Walter Boechat, a noiva espartana era travestida de homem na noite de núpcias pra 

revelar-se como sombra do marido. “No travestismo da noiva pode-se detectar a 

umbra, a sombra do noivo.” (BRANDÃO, 1989, p.51). 

E assim segue a mulher seus desígnios desde a Grécia antiga, passando pela 

cristandade até os dias de Maria da Glória Fraga. Adélia, na voz de diferentes 

personagens, também faz sua denúncia. Segundo Bessa (2008, p. 38), pode-se, ainda 

afirmar que  

 

[...] a produção em prosa permite à escritora uma reflexão secularizada a 
respeito da condição feminina, do ser mulher, e traz o sentido de gênero 
como representação das relações sociais entre os sexos, e de como esse 
gênero se constrói socialmente, a partir da cultura, da ideologia e das 
práticas discursivas. 

 

E assim, segue a mulher seus desígnios desde a Grécia antiga, passando pela 

cristandade até os dias de Maria da Glória Fraga.  A protagonista enfrenta sua rotina: 

casa, filhos, marido, e com ela, suas crises: o tempo e com ele o envelhecimento e a 



     203 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

morte, a sociedade e suas desigualdades, a religião e suas incompreensões. Nesse 

espaço doméstico não se dá atenção, muito menos valor, às ocupações cotidianas. As 

atividades femininas são definidas e executadas sem questionamentos: “Achou sua 

irmã Silvia torcendo as fraldas no pequeno quintal, conversando com Raul. No fogão 

tinha arroz e bola de carne que Glória comeu com gosto. Era bom na casa de Sílvia. 

Suas sobrinhas tão pequenas e diligentes, ajudando a mãe como gente grande [...]”. 

(PRADO, 2006, p. 22). Glória, além de se sujeitar a essas obrigações, ainda se culpa 

por não ter conseguido educar os filhos de forma a compreender a divisão de tarefas 

de modo diferente da imposta por essa cultura tão discriminatória com a mulher. Ela 

se culpa porque ao se sujeitar e deixar que o processo seja internalizado nos filhos, 

ela contribui para a manutenção do esquema de subjugo feminino: “Todo domingo, 

na folga da Jucineide, Glória, Maria e Ritinha sofriam o peso da cozinha e da casa 

enquanto Gabriel e os meninos continuavam sendo homens. Culpa minha, pensou 

Glória, que não consegui educá-los bem. Odiava nos serviços domésticos a 

excomunhão automática dos machos, o privilégio. As mulheres eram injustiçadas.” 

(PRADO, 2006, p. 29). 

Em outro fragmento Glória retoma a discussão e justifica seu posicionamento 

silencioso frente à divisão de tarefas imposta pela sociedade. Suas filhas brigam por 

causa das tarefas de casa, enquanto os filhos jogam vareta, livres dos afazeres 

domésticos. Rita lhe cobra um posicionamento, uma jurisprudência acerca daquela 

injustiça. Mas Glória sente preguiça de começar tudo de novo: o mesmo sermão 

tentando explicar aos filhos homens que mulheres e homens são todos iguais. Seria o 

mesmo tempo perdido tentando fazê-los entender que não deveria haver diferença 

de gêneros. Mas Glória se sente só, ela é apenas uma voz pregando no deserto, 

enquanto o resto do mundo ensina a seus filhos a ser de outra forma, mantendo a 

eterna diferenciação: “Ritinha briga com Maria por causa do serviço de casa, Júlio e 

Francisco jogam vareta e escapam aos ‘serviços de menina’. Ritinha me cobra 

jurisprudência da situação. Eu tenho preguiça de começar de novo a mesma peleja: 

homem é igual a mulher etc.” (PRADO, 2006, p.85). 

O RESGATE DO FEMININO – Superando as denúncias e as amostras de sua 

própria revolta, Glória resgata o feminino, revelando sua superioridade e 
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multiplicidade. A mulher é múltipla, “mulher faz tudo”, é um ser versátil. Enquanto 

homens se prendem a uma única atividade por vez, sendo inteiros em suas frações, a 

mulher se desdobra, exercendo suas várias frações ao mesmo tempo. Para Glória, os 

homens são completos em suas frações, ou seja, a cada fração, a completude, e nessa 

completude, contornável, eles se mostram limitados àquele momento, àquela função. 

Mulher não, mulher aprende depressa e não é limitada em sua fração, não estabelece 

contorno, porque o contorno o separa do outro, do alheio e o limita, criando uma 

muralha em torno de si. O saber feminino se espalha e a mulher dá conta de ser 

várias em sua multiplicidade. “Glória divagava: eu contorno com o dedo a papoula 

encarnada. Bobo do Lúcio que não sabe fazer isso, nem Luís, nem Gabriel, nem 

Albano, homem algum que ela amava, nem o poeta Ariel, nenhum homem, mesmo 

santo. Os homens são fragmentos, muito mais que as mulheres, porque são inteiros 

em suas frações e contornáveis. Qualquer mulher aprende mais depressa. Homem, 

ou faz discurso, ou é ministro, ou chefe de departamento, ou dono. Mulher faz tudo. 

[...]” (PRADO, 2006, p. 28).  

Essa multiplicidade feminina foi brilhantemente metaforizada por Adélia se 

utilizando dos fragmentos que formam os cacos que compõem o vitral. A mulher, 

cacos que a primeira vista parecem sem valor, se juntados formam um belo e 

exclusivo vitral, repleto de cores, capazes de refletir a luz e expor a todos o seu 

colorido, capazes de enfeitar catedrais, lugar de habitação do divino em nossa 

cultura. A mulher, múltipla, quando dividida em cacos representa tudo aquilo que é 

desvalorizado pela sociedade, as tarefas que executa diariamente, em silêncio, como 

que empurrada por um fazer que lhe é próprio. Ninguém percebe, mas a mulher está 

lá, preparando a rotina alheia, dando aos demais membros da sociedade meios de 

existir em suas tarefas tão mais importantes, ou pelo menos mais reconhecidas que as 

tarefas femininas. Quando juntados, os cacos femininos se mostram em vitral. 

Ocorre, então, a representação da essencialidade do ser mulher, da importância do 

feminino para os demais indivíduos da sociedade. Os cuidados femininos, seus 

preparos, a manutenção da rotina da família que torna a vida de todos possível, em 

seus eixos. 
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O nome da obra já reflete a metáfora: Cacos para um vitral, ou, em outras 

palavras, pedaços fragmentados de uma mulher qualquer que juntos revelarão uma 

grande representante da classe feminina, em uma vida comum, cotidiana, repleta de 

importâncias e descobertas que acabam por desvelar várias questões existenciais de 

todo o gênero feminino. 
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Resumo 
Neste trabalho, inserido no campo da Geografia da Infância, pretendemos entender como as 
crianças, a partir das espacialidades que já existem quando nascem, vivenciam as dimensões 
do espaço geográfico: as paisagens, os territórios e os lugares. Assim, partindo do tema da 
vivência cartográfica infantil, temos como objetivo entender como as crianças revelam suas 
lógicas cartograficamente através de suas criações. O referencial teórico para essa pesquisa é 
a Teoria Histórico-cultural de Vigotski e os estudos de Mikhail Bakhtin, principalmente os 
conceitos de vivência, cronotopia e gêneros discursivos. A metodologia utilizada se baseia na 
pesquisa de campo, que está acontecendo através de encontros com crianças que estudam na 
Escola Municipal José Calil Ahouagi, localizada no bairro Marilândia, na cidade de Juiz de 
Fora. Nesses encontros, por meio de rodas de conversas, propomos algumas palavras para 
que as crianças possam defini-las, dando o significado que quiserem. O léxico escolhido é 
baseado nos elementos da cultura cartográfica e nas dimensões do espaço geográfico. 
Palavras-chave: Geografia da Infância; Cartografia; Crianças.  

 

 

Introdução 

  

Eu queria usar palavras de ave para escrever. 
Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. 
Ali a gente brincava de brincar com palavras  
tipo assim:Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra! 
A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 
Já vem você com suas visões! 
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis  
e nem há pedras de sacristias por aqui. 
Isso é traquinagem da sua imaginação. 
O menino tinha no olhar um silêncio de chão  
e na sua voz uma candura de Fontes. 
O Pai achava que a gente queria desver o mundo  
para encontrar nas palavras novas coisas de ver  
assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do  
rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão  

mailto:jjanergeo@gmail.com
mailto:incricoes.semadadafaced@gmail.com
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de uma pedra. 
Eram novidades que os meninos criavam com as suas  
palavras. 
Assim Bernardo emendou nova criação:Eu hoje vi um  
sapo com olhar de árvore. 
Então era preciso desver o mundo para sair daquele  
lugar imensamente e sem lado. 
A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas  
pela inocência. 
O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias  
para a gente bem entender a voz das águas e  
dos caracóis. 
A gente gostava das palavras quando elas perturbavam  
o sentido normal das ideias. 
Porque a gente também sabia que só os absurdos  
enriquecem a poesia.  
(BARROS, 2010,  p. 9-10) 

 

 A pesquisa Vivências sócio-espaciais de crianças em instituições de Educação 

Infantil: cartografia com crianças, em sua fase atual, vem acontecendo na cidade de 

Juiz de Fora, na Escola Municipal José Calil Ahouagi. A pesquisa de campo que está 

sendo realizada se baseia em encontros com algumas crianças de idades variadas, 

nos quais, a partir de rodas de conversas, em círculos formados no chão, buscamos 

levantar questões sobre o universo cartográfico e, a partir daí, entender como as 

crianças se apropriam dessas noções que já estão dadas no mundo em que habitam. 

Assim, entender como elas se relacionam com algumas palavras associadas à 

cartografia.   

 Durante esse processo, almejamos compreender, na perspectiva das próprias 

crianças, como escutam, dialogam e produzem conhecimentos de natureza 

cartográfica nos contextos que frequentam. Mas além do que propomos para iniciar 

as conversas, as crianças, durante o processo, também trazem palavras que se 

relacionam com esse tema. Ou seja, no contexto das conversas, elegem algumas 

palavras que para elas são importantes ou significativas. E essas palavras escolhidas 

e trazidas por elas também se tornam temas das nossas conversas. Nessa dinâmica, 

atribuem significado a essas ideias através de suas falas e inserções nas conversas do 

grupo, além de se expressarem também graficamente, criando seus mapas com papel 

e lápis. Essa é uma pesquisa em andamento e as gravações, transcrições e mapas 

realizados até o momento nos permitem apreender como as crianças reelaboram suas 



     208 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

espacialidades, não somente da instituição escolar, mas também dos outros espaços 

em que vivem, como se apropriam desses elementos cartográficos, quais elementos 

emergem em suas falas e representações, como a vivência delas com o espaço se dá 

como um processo e como elas vivenciam o espaço como intensidade. Através desses 

encontros, estamos percebendo como cada criança vivencia o espaço de forma 

própria e o reelabora através da linguagem, que permite que elas recriem o que 

viveram. No texto, a partir de um dos encontros realizados até o momento, elegemos 

algumas das criações elaboradas pelas crianças - e seus enunciados sobre essas 

criações. Com base nessas criações que nos foram ofertadas pelas crianças, tentamos 

levantar alguns apontamentos suscitados pela pesquisa em andamento.   

 

Pressupostos teóricos 

 

 O referencial teórico para essa pesquisa é a Teoria Histórico-cultural de 

Vigotski e os estudos de Mikhail Bakhtin, principalmente os conceitos de vivência, 

cronotopia e gêneros discursivos. 

 O conceito de vivência (Perejivanie) utilizado em nossa pesquisa é elaborado 

por Vigotski:  

 
A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo invisível, o meio, aquilo 
que se vivencia está representado – a vivência sempre se liga àquilo que está 
localizado fora da pessoa – e, por outro lado, está representado como eu vivencio 
isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as 
particularidades do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é 
retirado do meio, todos os elementos que possuem relação com dada 
personalidade, como aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços 
de seu caráter, traços constitutivos que possuem relação com dado 
acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos com a união 
indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades da situação 
representada na vivência. (VIGOTSKI, 2010, p. 686, grifos do autor)   
 

 

 Assim, vivência pode ser entendida como a unidade ser humano e meio. É 

uma união, como o próprio autor diz, indivisível entre as particularidades do meio e 

as particularidades do ser. Importa-nos, então, entender a relação entre a criança e o 

meio, como ela toma consciência e concebe certo acontecimento.  
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 Pensando o conceito de vivência a partir da particularidade de cada ser - já 

que nenhum ser irá ter uma vivência igual ao outro, mesmo que o meio seja o mesmo 

-, também lançamos mão do conceito de cronotopia criado por Mikhail Bakhtin: “À 

interligação fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente 

assimiladas em literatura, chamaremos cronotopo (que significa ‘tempo-espaço’). [...] 

nele é importante a expressão de indissolubilidade de espaço e de tempo” 

(BAKHTIN, 2002, p. 211, grifo do autor). Inicialmente um conceito concebido para a 

crítica literária tendo como preocupação o tempo e o espaço na literatura, esse 

conceito pode ser utilizado para pensar o tempo e o espaço na/da vida humana.  

 

De uma forma geral, podemos dizer que cronotopia é o encontro entre o 
espaço e o tempo, suas fusões, aproximações e distanciamentos, um cozer 
que nos lembra que o tempo é histórico e o espaço é geográfico, amalgamas 
fundamentais  que tecem o fazer humano, seus discursos, suas linguagens e 
suas existências, não há essência humana fora dessas dimensões (LOPES; 
BARENCO, 2016, p. 262)   

 

 Do mesmo autor, outro conceito fundamental para nossa pesquisa é o conceito 

de gênero discursivo. O conceito de gênero para Bakhtin parte de duas dimensões: 

totalidade-estabilidade – “[...] a relativa estabilidade de um gênero estaria relacionada 

a sua historicidade passada (memória do passado)” (GEGe, 2013, p. 50, grifos dos 

autores) – e singularidade-instabilidade – “a possibilidade de os gêneros irem se 

atualizando, se modificando, está relacionada ao trabalho desenvolvido pelo sujeito 

ocupado com um projeto de dizer, junção de seu passado e de seu futuro, frente a 

uma alteridade viva e atuante, seu interlocutor” (GEGe, 2013, p. 51, grifos dos 

autores). Assim, ao enunciar num determinado gênero discursivo, o sujeito 

instabiliza esse gênero. E, mesmo que respeitando sua historicidade, forma e sentidos 

relativamente estabilizados, o sujeito, ao empregá-lo na atividade humana, o renova 

(GEGe, 2013). 

   

Desenvolvimento 

 

 Previamente, antes dos encontros com as crianças, levantamos algumas 

palavras que fazem parte do léxico cartográfico e que se referem às dimensões do 
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espaço: mapa, mundo, espaço, paisagem, território, entre outras. Essa primeira 

seleção foi compartilhada entre os membros do grupo de pesquisa do qual fazemos 

parte, GRUPEGI – Grupo e Pesquisa e Estudos em Geografia da Infância. Solicitamos 

que pensassem em palavras que gostariam que as crianças definissem, podiam 

escolher da própria lista e também sugerir outras.  

 A próxima etapa foi escolher uma palavra como introdução às rodas de 

conversa com as crianças. A ideia era levar essa palavra para iniciar as conversar sem 

a preocupação com a dimensão escolarizada que se manifesta em forma de conceitos. 

Não queríamos saber o que as escolas, ou as universidades ou mesmo os adultos 

pensavam sobre esses elementos cartográficos. Nosso objetivo era (e é) escutar as 

crianças no que elas têm a dizer sobre os elementos cartográficos. Assim, elas foram 

convidadas a enunciar, através de falas e imagens, suas autorias e lógicas a partir de 

suas vivências e cronotopias.  

 

Imagem 01: Escola Municipal José Calil Ahouagi, 24 de maio de 2017. Acervo GRUPEGI 

 
 

   
 Conjugando os conceitos de vivência e cronotopia, entendemos que cada 

criação ou enunciado proferido, aqui se referindo às crianças, é irrepetível, porque é 

fruto de uma vivência que é única e que se dá num tempo e num espaço, que, devido 

à conjunção desses elementos, também serão únicos. E é partir desse lugar que 

transitamos para fazer essa pesquisa junto com as crianças.  
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 Desde o início, deixamos claro para as crianças que queríamos conversar com 

elas, escutá-las e descobrir o que tinham a nos ensinar. As crianças que participaram 

dos encontros foram muito generosas conosco, mostrando-se muito interessadas em 

nossas propostas, implicadas com a sua participação no encontro, curiosas e 

concentradas. Uma participação intensa, dando suas opiniões, concordando ou não 

com o que os outros sujeitos falavam, argumentando e trazendo suas vivências e 

alargando a fala do grupo.  

  Nesse contexto de animada atuação das crianças, um dos primeiros temas que 

levantamos foi sobre os mapas. Conversamos e depois as convidamos a criar seus 

mapas.  

(Ana Lara entrega o mapa pro Jader):  
Jader: obrigada. O que que é isso, me conta? 
Ana Lara: aqui, eles enterrou o tesouro. Ai você tem que vir pra cá. [?] 
primeiro pelo vento, depois pelo lado do jacaré. E depois pela cobra. E depois 
é só você chegar na árvore que tem maçã. Vai ter um x e você vai cavar.   
Jader: então, esse é o mapa do tesouro? Eu consigo chegar usando esse mapa?  
Ana Lara: hum.. eu acho que consegue.  
Jader: mas tem uma cobra perigosa. Como faz? 
Ana Lara: mas ela vai tá dormindo.  
Jader: ela vai ta dormindo? Mas e o jacaré?  
Ana Lara: Você vai passar nessas pedrinhas.  
Jader: ah tá, só nas pedrinhas. Ainda bem que você fez esse mapa hein. Então, 
o mapa é otimo, ne. Esse mapa ajuda o que?  
Ana Lara: ajuda a... pegar o tesouro!  
Jader: o mapa então serve pra isso? para pegar o tesouro?  
Ana Lara: é. 
Jader: para que mais serve o mapa? 
Ana Lara: para várias coisas... pra.... um monte de coisas.  
Jader: ah, então, tá. Obrigada, Ana Lara.  
(Nota de Campo, Escola Municipal José Calil Ahouagi, 24 de maio de 2017. 
Acervo GRUPEGI)   

 

Imagem 02: Mapa para pegar o tesouro – Ana Lara (6 anos) 
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Dgiovanna: eu vou desenhar uma tartaruga debaixo do mar 
Sara: uma tartaruga? No seu mapa tem mar?  
Dgiovanna: tem... 
Sara: Hum... 
Dgiovanna: vai atravessar uma ponte, depois uma floresta, depois chegamo 
la no Rio de Janeiro.  
Sara: tudo isso vai colocar no mapa? 
Dgiovanna: é . 
(Nota de Campo, Escola Municipal José Calil Ahouagi, 24 de maio de 2017. 
Acervo GRUPEGI) 

 

Imagem 03: Dgiovanna (7 anos) criando seu mapa   
 

 

 

Sara: o que que ela falou, a Dgiovanna? 
Jader: não sei, Dgiovanna. Você não falou aqui, não me explicou isso ainda...  
Dgiovanna: ah, tá. A gente tem que passar por uma ponte e ai. Ai tem o mar, 
a gente passar por uma ponte. Ai depois a gente passa por uma floresta. 
Jader: ah tá, aqui são os vários lugares?    
Dgiovanna: vários lugares. 
Jader: isso daqui é uma paisagem, então. 
Dgiovanna: é sim... 
Jader: paisagem da onde?  
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Dgiovanna: do mapa! 
(Nota de Campo, Escola Municipal José Calil Ahouagi, 24 de maio de 2017. 
Acervo GRUPEGI) 

 
Imagem 04: Paisagem do mapa – Dgiovanna (7 anos) 

 

 
 

 Uma questão que se levanta no campo da cartografia escolar é que os mapas 

das crianças não seriam mapas porque não se enquadrariam em determinadas 

convenções sobre como se deve criar um mapa, como ser produzido em visão 

vertical e possuir elementos definidos em posições determinadas: título, subtítulo, 

legenda, data, fonte, escala, orientação geográfica, localização geográfica e 

localização astronômica.  

 Nessa visão, os mapas são entendidos como produtos de técnicas, convenções 

e normas que estabelecem como devem ser produzidos: possuir indicações de 

coordenadas para a localização a partir de qualquer lugar do planeta, suas 

representações devem ser fruto de reduções determinadas por uma escala que 

representa uma proporção, além disso, devem constituir-se em projeções planificadas 

que, a partir de uma informação de um mapa-base, podem expressar informações 

temáticas que são possíveis de serem entendidas por signos (ALMEIDA, 2009). Se 

um mapa não atende a esses quesitos não seria considerado mapa.  

 Mas nossa pesquisa se baseia nas ideias de Bakhtin e para esse autor:   

 

O conceito de gênero [...] constitui-se numa indicação interacional, o modo 
como a relação vai ocorrer entre os interlocutores. Assim, o que define o 
gênero é a natureza interacional que ele cria, estabelece, propõe. Dessa 
maneira, é uma ação responsiva e constitui-se de um todo orgânico 
submetido a suas próprias leis [...] (LIMA, 2015, p. 01) 
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 Assim, o que define um gênero é o caráter interacional que ele cria. A partir de 

sua arquitetônica, o gênero é uma resposta única e irrepetível enunciada por um 

sujeito que se localiza num tempo e num lugar concretos. (LIMA, 2015). Podemos 

acrescentar, num cronotopo.  

 Nesse sentido,  

[...] mapas são enunciados concretos que ocorrem em um gênero. Toda a 
história da cartografia pode ser percebida como linguagem humana, como 
gêneros discursivos que portam um passado histórico que o constitui e um 
futuro a devir. Mais que isso, como um ser-evento, cada criança que entrar 
em contato com o mundo através desse gênero discursivo, incompleta a 
visão de mundo que a cartografia é portadora, abrindo os sentidos para 
possibilidades novas e nunca antes vivenciadas. (LOPES; BARENCO, 2017, 
p. 76) 
 

 

 Os mapas são uma linguagem que se produz a partir de uma vivência e de um 

cronotopo, são respostas concretas, únicas e irrepetíveis. As crianças, ao produzirem 

mapas, acessam esse gênero discursivo e o reelaboram, alargando a visão sobre eles e 

criando algo novo, a partir de sua vivência, para sua própria vida e para a vida desse 

gênero discurso do qual se apropriam. Os mapas, enquanto artefatos da cultura, são 

inacabados, são um processo, uma linguagem que pode ser sempre apropriada e 

alargada.  

Por isso falamos em uma cartografia com as crianças. [...] processos infantis 
de generalização são, em nossa compreensão, enunciados em determinado 
gênero discursivo. Para nossa abordagem, uma criança vivenciando o 
mundo através dos mapas constitui-se como ser de linguagem e na 
linguagem, enraíza-se no mundo enquanto atualiza o gênero ele mesmo. 
(LOPES; BARENCO, 2017, p. 76, grifos dos autores) 

 

 

Considerações finais 

 

 Dessa forma, os mapas das crianças não são parte de um continuum que se faz 

primeiro como ilustração para depois, através de um suposto aperfeiçoamento, se 

tornar cartografia. Os mapas das crianças já nascem como linguagem cartografia, já 

nascem como parte da cultura geográfica e história que nos forma enquanto 

humanidade (LOPES; BARENCO, 2017) 
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Jader: mas afinal de contas, isso que vocês fizeram, é mapa ou não é mapa?  
Dgiovanna: o meu é mapa. 
 (Nota de Campo, Escola Municipal José Calil Ahouagi, 24 de maio de 2017. 
Acervo GRUPEGI) 

 

 As crianças são convidadas a criar mapas e é isso que elas criam. Não só 

criam, mas também afirmam e nomeiam suas criações. Vivem sua atuação em nossa 

pesquisa como um ato responsável e concreto a partir do lugar único que ocupam, a 

partir de suas vivências singulares e dos cronotopo que habitam. Participam com sua 

vida inteira, seu agir constante e sua totalidade.  

    

O ato responsável é, precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta 
obrigatória singularidade. É essa afirmação do meu não-álibi no existir que 
constitui a base da existência sendo tanto dada como sendo também real e 
forçosamente projetada como algo ainda por ser alcançado. (BAKHTIN, 
2012, p. 99, grifo do autor) 
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SEÇÃO 03 

EDUCAÇÃO, MOVIMENTOS SOCIAIS E DEMOCRACIA 
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Resumo 
A Educação Quilombola, reconhecida pela Resolução n°8, de 20 de novembro de 2012, que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 
Educação Básica, representa uma importante conquista dos movimentos sociais populares na 
luta pelo avanço da igualdade racial e social no Brasil, bem como no fortalecimento cultural e 
identitário dos territórios quilombolas. Em suma, garantir uma educação escolar específica, 
protagonizada pelas comunidades quilombolas, significa retirar o silêncio dos sujeitos 
quilombolas, tidos historicamente como inferiorizados e subalternizados por um padrão de 
saber-poder (oriundo do discurso da elite hegemônica) excludente e desigual; significa 
também empoderar os sujeitos, a partir dos seus conhecimentos, das suas práticas e 
identidades territoriais, na luta contra a expropriação dos seus territórios, contra as 
representações epistemológicas e cognitivas que encontra seus desdobramentos na escola e 
nos currículos, que por vezes se negam a pensar o quilombo como um fato presente 
(silenciando, portanto, suas existências e resistências na atualidade), bem como as questões 
étnico-raciais (capazes de superar o racismo e questionar os padrões corporais instituídos 
por uma colonialidade do ser e saber). O reconhecimento da Educação Quilombola depende 
das garantias e responsabilidade pública do Estado, através dos investimentos destinados à 
educação nos territórios quilombolas, que compreende: qualidade da infraestrutura; 
incentivo e valorização dos professores e gestores, tanto pela remuneração, quanto pela 
oferta da formação continuada e cursos de capacitação; investimentos em material didático 
para discutir a questão do racismo e a valorização do negro na sociedade e na cultura local; a 
abertura ao diálogo com as comunidades, de forma participativa e democrática, para que 
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haja maior comprometimento com a realidade e demanda local.   Ainda que seja desafiador 
as comunidades quilombolas estabelecerem um diálogo com os municípios em que estão 
localizadas, buscamos, como objetivo, desvelar a experiência que vem sendo construída entre 
Comunidade Quilombola Colônia do Paiol (através de sua Associação), Secretaria Municipal 
de Educação de Bias Fortes-MG e UFJF, para a construção e implementação de uma política 
educacional municipal que contemple a Educação Quilombola. Essa experiência vem 
rendendo estratégias e metodologias coletivas e participativas, que envolve um processo de 
escuta permanente entre os sujeitos envolvidos, desde as demandas da Colônia do Paiol até 
as possibilidades da Secretaria Municipal de Educação. Doravante, acreditamos que essa 
construção pode não somente avançar nas contribuições teóricas acerca do papel do Estado, 
da função democrática, da educação (expressa pelos processos educativos, currículo, 
formação de professores, etc.), mas intercambiar e contribuir com outras comunidades 
quilombolas, construindo uma importante rede de articulação e fortalecimento popular.  
Palavras-chave: Educação Quilombola; Políticas Públicas; Luta popular; Associativismo 
comunitário.  

 

Introdução 

 

 A questão quilombola assume na atualidade uma importante centralidade 

para a luta popular, ainda que muita das vezes velada por setores da sociedade civil. 

Trata-se de comunidades que historicamente resistiram e existiram em seus 

territórios, reivindicando espaço e voz dentro de uma sociedade que se funde no 

preconceito, no racismo e na opressão (de classe, raça e gênero). Somente com muita 

luta e disputa que os quilombos instituem no Estado políticas que reconhecem o 

direito ao território, as reproduções materiais e simbólicas de vida, a cultura, 

tradições e festejos, identidade e memória, educação, etc.  

 Entretanto, tais políticas vêm sendo ameaçadas pelos recentes 

desdobramentos políticos e sociais no Brasil e no mundo, em que o conservadorismo 

e a ascensão do discurso fascista e reacionário retornam e agridem de forma violenta 

(quando não fisicamente, através do discurso) os grupos que historicamente foram 

subalternizados pelos padrões de poder-saber da classe hegemônica.  

 O que está em jogo para as comunidades quilombolas no atual contexto é um 

processo de ataque e cerceamento dos seus territórios, matriz histórica e indissociável 

para seus sujeitos. Em um país que referenda o projeto neoliberal ao apoiar o 

agronegócio, a mineração, as hidrelétricas, utilizando-se dos mais diversos 

mecanismos – desde a presença da bancada ruralista no Estado até as práticas mais 

cruéis de expropriação (grilagem, ameaças de morte, compra de votos e influências 
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nos cargos de poder) – fica visível entender os processos de conflito que vivem 

cotidianamente as populações do campo (não só quilombolas, mas camponesas e 

indígenas).  

 Em um momento difícil para toda a classe trabalhadora, em que os povos do 

campo fazem parte, torna-se necessário reestabelecer estratégias de ação e combate, 

tendo na luta popular e nas experiências dos movimentos sociais populares um 

importante meio para recuperar as pautas de emancipação humana, que passa pela 

articulação das experiências construídas por estes movimentos. O que nos ensina o 

atual período é que sem unidade de todos aqueles que sofrem e são expropriados 

pelo capital não há superação, e sim submissão ao capitalismo.  

 Considerando a pertinência de desvendar as máscaras sociais que atuam no 

processo histórico e as relações sociais e de poder instituídos nessa dinâmica, 

apresentamos a realidade da Comunidade Quilombola Colônia do Paiol, localizada a 

5 km da cidade de Bias Fortes-MG, na Zona da Mata Mineira. Imbuída na luta pelo 

território, a comunidade (representada pela sua Associação de moradores) vem 

discutindo a Educação Quilombola como estratégia para o fortalecimento 

comunitário, o que vem revelando as tensões que se colocam para se construir uma 

política educacional participativa e democrática no município de Bias Fortes-MG.   

 

As políticas educacionais e o histórico da educação quilombola: breves apontamentos 

 

 É importante compreender que toda e qualquer política pública instituída no 

Estado é resultado das relações sociais de poder, portanto indissociáveis da luta de 

classes. Trata-se de homens e mulheres que constroem e disputam as políticas de 

acordo com os interesses de classe. Por esse aspecto, defendemos que toda e qualquer 

política pública que favoreça os trabalhadores de um modo geral (em que as 

comunidades quilombolas fazem parte) depende da sua permanente atenção e 

correlação de forças. Não por muito, o que percebemos atualmente é uma 

pulverização dos direitos conquistados historicamente por um bloco no poder 

(empresários, ruralistas, etc.) que não quer perder seus privilégios, suas taxas de 

lucro, conservando nossa estrutura social e política.  
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 A educação se enquadra nesse campo de disputas e, não por muito, vem 

sendo alvo de discussões e projetos que atendem aos interesses capitalistas: a 

Reforma do Ensino Médio, o esvaziamento crítico e simplificação em torno das 

discussões da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), os financiamentos e 

programas das organizações empresariais para as escolas públicas, a Escola sem 

Partido, até questões que precarizam ainda mais o ensino público, como o PEC 55 

que reduziu investimentos nas áreas da educação e saúde.  

 Os graves desdobramentos que vem se colocando para a educação podem 

formar cada vez mais sujeitos acríticos e intolerantes, conservando e reafirmando 

ideias que de forma alguma interessam para os trabalhadores ou para aqueles sofrem 

com as opressões de raça e gênero. Portanto, defender a Educação Quilombola ou 

outras políticas educacionais conquistadas com muita luta pelos movimentos sociais 

populares (caso também da Educação do Campo e Educação Indígena) é também 

defender um projeto de educação emancipatório e, sobretudo, um novo projeto de 

sociedade.  

 A Educação Quilombola tem seu início no 1° Seminário Nacional de Educação 

Quilombola em 2010 organizado pelo Ministério da Educação (MEC), através da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e inclusão (SECADI) 

e apoio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), de 

onde participaram membros da Coordenação Nacional das Comunidades Negras 

Rurais Quilombola (CONAQ), SECADI, Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 

SEPPIR, Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e 

Fundação Cultural Palmares (FCP). 

De acordo com Gomes (2013), os eventos e encontros que sucederam ao 1° 

Seminário de Educação Quilombola contaram, no total, com 14 horas de discussão, 

debate, problematização e construção de consenso. Somente em maio de 2012, 

durante o seminário promovido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) com o 

tema “Educação e Relações Étnico-Raciais” que se apresentou o resultado e acúmulo 

das audiências e encontros, que culminou na aprovação da Resolução n°8, de 20 de 

novembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola na Educação Básica. 
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Em suma, a Educação Quilombola reconhece e compartilha outras 

experiências de vida, com suas especificidades nas relações sociais, culturais e de 

trabalho, recuperando a trajetória histórica dos quilombos, pautada na luta pelo 

território e pela superação das representações inferiorizantes produzidas e presentes 

no imaginário social, por exemplo, o racismo nas suas múltiplas dimensões, a saber: 

institucional, ambiental e religioso. Todos esses elementos se articulam nas 

dimensões do território em sua totalidade, isto é, desde a valorização dos saberes, 

fazeres, marcos e valores civilizatórios, oralidades, costumes e tradições, até a luta 

pela titulação/demarcação das terras quilombolas. 

Entretanto, mesmo após a implementação da Resolução n°8/2012 no âmbito 

nacional, enormes são as dificuldades para sua aplicação e reconhecimento por parte 

dos estados e municípios. Podemos elencar diversos pontos que sustentam essa 

afirmação: (i) cultura política dos municípios, que ressignifica os traços coloniais de 

clientelismo (troca de favores) e oligárquicos (alternância de poder por grupos ou 

famílias com influência e prestígio na região); (ii) dificuldade dos gestores públicos 

ou das Secretarias de Educação em entender do ponto de vista teórico-reflexivo a 

Educação Quilombola, bem como as condições objetivas para a sua implementação, 

que envolve acessar a programas de incentivo financeiro no âmbito federal, muita 

das vezes esbarrando na burocracia; (iii) educação não considerada como prioridade, 

reflexo histórico da nossa estrutura político-econômica e social; (iv) preconceitos, 

estereótipos e racismo contra as comunidades remanescentes quilombolas. 

Todos esses pontos, indissociáveis, refletem em certa medida no objeto desse 

trabalho, isto é, nos caminhos e desafios para a construção da Educação Quilombola 

no município de Bias Fortes-MG, emergindo tanto a comunidade Colônia do Paiol, as 

relações com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a presença da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) como mediadora dessa construção.  

 

Desafios e caminhos para a educação quilombola no município de bias fortes-mg 

 

 O debate da Educação Quilombola enquanto Diretriz Curricular Nacional 

começa a surgir em Bias Fortes no ano de 2015, a partir dos sujeitos da Associação 
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Quilombola Colônia do Paiol. Primeiro, ganhou-se destaque uma análise objetiva e 

subjetiva da Escola Municipal Prefeito Joaquim Ribeiro de Paula, localizada na 

própria comunidade e que oferta vagas para a Educação Infantil e os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. O consenso e o disparador para iniciar esse debate foi a partir 

dos casos de falta ou inadequação da alimentação escolar e, principalmente, no 

racismo, o que implica diretamente na autoestima das crianças e jovens da 

comunidade em afirmar sua identidade negra e quilombola.  

 Posteriormente, outras questões surgiram e evidenciavam os desafios da 

escola na Colônia do Paiol, e que são garantidos pela própria Resolução n°8/2012: 

material didático adequado, calendário escolar específico, apoio aos professores e 

incentivo para a sua formação continuada, estrutura da escola condizente aos 

interesses dos moradores e aquisição de alimentos para a merenda escolar oriundo 

da comunidade, concurso público para a rede municipal que reserve vagas para 

contratação de professores da própria comunidade, além de um projeto político 

pedagógico (PPP) da escola contextualizado com a cultura e realidade da Colônia do 

Paiol.  

 A questão da educação acabou se tornando forte e uma pauta corriqueira para 

a Associação da Colônia do Paiol, o que possibilitou um amadurecimento coletivo 

acerca das estratégias para implementar a Educação Quilombola enquanto política 

pública municipal. O que se assiste em 2016 são ações (ainda que iniciais) entre a 

comunidade e os professores da Escola Prefeito Joaquim Ribeiro de Paula, 

especialmente por estes estarem vivendo cotidianamente com as dificuldades que se 

colocam para a educação. 

 Um dos aspectos relevantes nesse processo é que a comunidade saiu do 

silêncio histórico e passou a se organizar coletivamente para questionar a educação 

ofertada pelo município. Quando as vozes dos oprimidos se levantam e se fazem 

afirmar nos mais diversos espaços, o incômodo daqueles que nunca se sensibilizaram 

passam a emergir, não se sabe se por oportunismo, pela ameaça da possibilidade de 

superação da nossa estrutura política e social ou por uma verdadeira análise crítica e 

sensível da luta dos quilombos. O que acontece na Colônia do Paiol é uma disputa 

por um projeto de educação, mas também político, como afirma Arroyo (2014): 
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No momento em que os setores populares repolitizam o papel dessas 
representações inferiorizantes na história de sua segregação, subordinação e 
negação de seus direitos, o campo das representações sociais passa a ser um 
dos campos de disputa política, mas também pedagógica. (idem, p.124) 

 

A partir do início de 2017 que a comunidade, juntamente com a presença e 

mediação dos grupos de pesquisa da UFJF ‘Trabalho, Movimentos sociais populares 

e Educação do Campo’ (TRAME) da faculdade de educação e ‘Kizomba Namata’ do 

departamento de Geociências passa a dialogar com a Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Bias Fortes, com intuito de apresentar o que seria a Educação 

Quilombola e traçar caminhos para a sua implementação no município.  

 Dois importantes movimentos aconteceram após a conversa com a SME. 

Primeiro, ofertarmos o curso de formação continuada para os professores da rede 

municipal e estadual de ensino28 intitulado “Diálogos entre Escola e Saberes 

Tradicionais: Quilombolas, Indígenas e Camponeses”, com intuito de debater a 

questão da Educação Quilombola, Educação do Campo e Educação Indígena tanto 

do ponto de vista teórico, quanto prático, isto é, que pudesse servir como 

instrumento para atividades e práticas escolares com os alunos.  

O segundo, ainda em andamento, é realizar, com apoio da Prefeitura, um 

mapeamento sócio-cultural na Colônia do Paiol, resgatando as práticas, saberes e 

fazeres para a construção de um documento denso, capaz de subsidiar o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola na comunidade e alterar até mesmo o Plano 

Municipal de Educação (PME) de Bias Fortes, reconhecendo a Educação Quilombola 

como política educacional.  

Todas essas ações nos levam a perceber a importância que exerce a 

organização dos sujeitos das comunidades quilombolas, mesmo aquelas em que não 

há uma Associação reconhecida do ponto de vista jurídico. Cada realidade 

apresentará seus desafios e as estratégias são múltiplas para efetivar a Educação 

Quilombola enquanto direito instituído no Estado. Entretanto, o caráter fundamental, 

                                                           
28

 Além da escola na Colônia do Paiol, o município de Bias Fortes-MG possui outras seis escolas localizadas em 

área rural e duas em área urbana, totalizando nove escolas municipais. A Escola Estadual Cisipho Campos, único 

colégio estadual na cidade, oferta vagas para os anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

de Jovens e Adultos (EJA).  



     225 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

como o que ocorre na Colônia do Paiol, é a comunidade se mobilizar e abrir diálogos 

– muita das vezes com conflitos – com os municípios e Secretarias de Educação, bem 

como buscar parcerias e correlações com outros movimentos ou até mesmo com 

universidades (nesse caso, a UFJF se tornou uma importante voz nessa construção).  

 

Considerações iniciais: a associação colônia do paiol enquanto sujeito pedagógico 

 

 O processo da Educação Quilombola enquanto política municipal está em 

curso, em movimento. Como refletimos ao longo dessa exposição, trata-se de homens 

e mulheres com distintas concepções e visões de mundo, o que nos faz entender que 

o processo histórico está indissociável das relações sociais e de poder.  

 A experiência que vem se estabelecendo na Colônia do Paiol possui um 

significado e sentido profundo, que vêm da superação dos estigmas, preconceitos e a 

subalternidade criada pela classe hegemônica e que estão presentes no imaginário 

social brasileiro. Nesse sentido, a Educação Quilombola protagonizada e pensada 

pela comunidade e não para a comunidade contribui na luta pelo território, ainda 

mais em um período histórico de retrocessos e conservadorismo.   

 Como esse movimento partiu de moradores organizados na Associação, isso 

nos faz crer nas possibilidades de pensa-la enquanto sujeito pedagógico que “atua 

intencionalmente no processo de formação das pessoas que a constituem” (Caldart, 

2000, p.199), contribuindo na elevação da consciência crítica e fortalecendo a luta 

comunitária. Do mesmo modo, nos revela como estes sujeitos desenvolvem práticas e 

ações políticas que estão indissociáveis dos processos educativos e formativos 

estabelecidos na própria Associação.  

 Portanto, desvelar a realidade que se estabelece no município de Bias Fortes 

pode contribuir no fortalecimento das comunidades quilombolas no que se refere à 

luta por uma educação específica e contextualizada, uma vez que compartilha uma 

experiência que vem sendo construída por sujeitos concretos, que vivenciam 

cotidianamente as dificuldades, contradições e injustiças e, para tanto, se organizam 

e lutam para superar as estruturas sociais e políticas impostas.   
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Resumo 
As aulas de Comunicação Comunitária, dentro de um curso superior de Comunicação, 
objeto de estudo deste trabalho, reforçam a correlação de extrema importância que se 
estabelece entre os movimentos sociais populares e a Comunicação Comunitária. A 
disciplina tem como principal objetivo promover suporte prático e teórico para que 
alunos/as possam dar voz a determinados grupos da sociedade de forma ética e em prol da 
cidadania. O objetivo deste trabalho é analisar o grau de envolvimento de alunos e alunas 
com a disciplina e entender o ponto de vista deles/as sobre a importância de se aprender e 
praticar uma comunicação em prol da cidadania. Pretende-se, assim, contribuir com a 
reflexão sobre o ensino de Comunicação Comunitária em cursos de  Jornalismo, a partir da 
perspectiva de alunas/os. 
Palavras-chave: Ensino Superior; Comunicação; Comunicação Comunitária; Cidadania; 
Movimentos Sociais.  

 

Introdução   

 

O Brasil vive, atualmente, um complicado momento político que aflora as 

discussões sobre democratização da comunicação. Pensando nisso, não se pode falar 

sobre Comunicação Comunitária sem levar em consideração o processo politico atual 

que ameaça fortemente o sistema democrático em que vivemos, trataria-se da 

sustentação de um golpe de estado. Medidas que prejudicam as camadas populares 

vêm sendo adotadas, o que se configura como retrocesso político e social. Em meio a 

esse contexto, a comunicação comunitária tem um papel ainda mais importante no 

processo de difusão da cidadania.  

Os cursos de graduação em Jornalismo desempenham papel fundamental na 

formação de profissionais aptos a contribuir para a democratização da comunicação e 

mailto:lahni.cr@gmail.com
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em favor de uma sociedade mais justa (LAHNI, MOREIRA, 2016). Especialmente, 

por serem formadores de opinião, os comunicadores e as comunicadoras precisam se 

comprometer com os fundamentos éticos e morais da profissão, de modo a realizar 

trabalhos justos, íntegros e humanos. Como consta no Artigo 6º do Código de Ética 

dos Jornalistas, esses devem lutar pela liberdade de pensamento e de expressão. A 

Disciplina de Comunicação Comunitária se mostra fundamental para fortalecer essa 

relação entre jornalismo e direitos humanos.  

As aulas de Comunicação Comunitária lecionadas na Faculdade de 

Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, objeto de estudo desse 

trabalho, reforçam a relação de extrema importância que se estabelece entre os 

movimentos sociais populares e a comunicação comunitária. “Esses movimentos, 

quando orientados por uma atuação organizada e crítica, conseguem ‘atravessar’ a 

força imposta pela ‘cultura do silêncio das maiorias’ e substituir a realidade de 

‘cidadãos ausentes de voz’” (PERUZZO, 2005). Desse modo, a disciplina tem como 

principal objetivo promover suporte prático e teórico para que os alunos possam dar 

voz a determinados grupos da sociedade de forma ética e em prol da cidadania, não 

apenas durante o curso da disciplina, mas, também, em sua vida profissional.  

Este artigo parte do pressuposto de que a Comunicação Comunitária e Cidadã 

“é mais que meios e mensagens”, pois se realiza como parte de uma dinâmica de 

organização e mobilização social; está imbuída de uma proposta de transformação 

social e, ao mesmo tempo, de construção de uma sociedade mais justa; abre a 

possibilidade para participação ativa do cidadão comum como protagonista do 

processo (PERUZZO, 2005, p.20.) 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre o grau de envolvimento dos alunos e 

alunas com a disciplina e entender o ponto de vista deles sobre a importância de se 

aprender e praticar uma comunicação em prol da cidadania.  

 

Comunicação para a Cidadania  

 

A Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, prevê que  o acesso à informação é 

assegurado a todos. Sendo assim, podemos deduzir que, além de empresas públicas 
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e privadas e outros órgãos, os profissionais que trabalham com a informação e a 

manuseiam como instrumento principal de trabalho têm o dever de transmitir as 

informações de maneira responsável e ética. “A informação é um direito porta para o 

acesso a outros direitos” (LAHNI, 2014, p.71.). 

A comunicação comunitária é aquela que se estabelece em determinada 

comunidade, contribuindo para que os membros da mesma possam estar cientes do 

que acontece no local onde vivem e fora dele, inclusive, participando dessa 

comunicação. “Comunidade é um grupo de pessoas que refletem sobre sua realidade 

e participam dos movimentos que conduzem a mudanças significativas em sua 

forma de gerir a vida em sociedade. São grupos compostos por pessoas que tem a 

comunidade como um espaço de compartilhamento e cooperação, mas não se 

limitam a ele” (PICHLER, FOSSÁ, 2015, p.2.). 

Encontramos na prática da Comunicação Comunitária um viés 

comunicacional que se preocupa, de fato, com a esfera social da informação, ou seja, 

prioriza as margens sem excluir completamente o centro. A disciplina de 

Comunicação Comunitária visa ensinar a prática de um olhar conjunto para 

compreensão exata da informação. 

A comunicação para a cidadania, onde se coloca a comunicação comunitária, 

tem o importante papel de garantir que a informação chegue às comunidades como 

forma de reforçar o direito de todos, já prescrito na constituição, de acesso a 

informação; se trata – também e especialmente – de uma comunicação feita pela 

comunidade, de acordo com o que é importante para ela. Isso é possível, por 

exemplo, através dos jornais e rádios comunitárias (mídias comunitárias), que são 

importantes meios de trabalho dos comunicadores que atuam na comunicação 

dentro das comunidades. “A comunicação comunitária tende a auxiliar a sociedade 

como um todo devido a suas características democráticas e cidadãs.” (PICHLER, 

FOSSÁ, 2015, p.4.) 

Pensando em tal realidade, é fundamental que os/as estudantes de Jornalismo 

tenham durante sua graduação uma base teórica e prática, inseridas na grade de 

aulas do curso, que lhes permitam praticar um jornalismo que contribua direta e 

indiretamente com o exercício da cidadania.  O desenvolvimento da tecnologia e o 
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crescimento das redes sociais, que permeiam a atualidade, potencializam o debate 

sobre a democratização da comunicação e do acesso à informação.  A ausência da 

democratização no processo comunicacional caminha em direção contrária à 

cidadania. “Os Jornais e os jornalistas, profissionais que trabalham com a informação, 

têm o dever de apresentar a informação, necessária para a tomada de decisões das 

pessoas, de forma responsável, isenta e ética” (Marques de Melo, 1985, p.23). 

 

O percurso atual  

 

O material de campo deste trabalho foi obtido a partir de um questionário cuja 

versão final possui cinco perguntas, três espaços de preenchimento de dados e um 

espaço para livres considerações. O questionário foi aplicado por email, 

aleatoriamente a 80 alunos e profissionais de Comunicação Social/Jornalismo que 

concluíram a disciplina de Comunicação Comunitária do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, entre os anos de 2005 e 201529. Os estudantes e 

profissionais foram buscados, de forma aleatória, pela bolsista de iniciação científica, 

com o apoio da lista de presenças das turmas – foram feitos contatos com a 

Coordenação de curso e verificação de arquivo da disciplina, sob domínio da 

docente, para esse acesso.  

As perguntas contidas no questionário abrangem caracterização pessoal e 

profissional do indivíduo (nome, idade, ano em que se formou na faculdade e 

profissão), relação com a disciplina de Comunicação Comunitária, trabalhos 

realizados na disciplina e a importância da disciplina na carreira profissional do 

participante. 

NOME  

IDADE 

ANO EM QUE SE FORMOU NA FACOM 

Você trabalha com comunicação? 

                                                           
29 O presente trabalho é fruto da pesquisa Formação no Ensino Universitário e Apoio ao Movimento Social 

Popular: Um estudo da disciplina Comunicação Comunitária, que tem como foco a disciplina Comunicação 

Comunitária, no curso de graduação em Jornalismo, na UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora). Tal 

pesquisa dá continuidade à pesquisa de pós-doutoramento de Cláudia Lahni, que verificou a existência e teve 

reflexões sobre a disciplina, em cursos de todos os estados do País, com destaque para a região sudeste.  
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Qual o seu trabalho atual? 

Você se lembra com qual comunidade/ 

instituição trabalhou na disciplina de 

Comunitária? 

Se sim, qual? Lembra dos trabalhos 

realizados? 

Como a disciplina de Comunicação 

Comunitária e as experiências ao cursá-la 

contribuem para seu trabalho atual? 

Outras considerações 

 
Esquema representativo com as questões abordadas no questionário 

 

O objetivo do questionário foi entender a importância da disciplina na vida 

profissional dos Jornalistas formados e em formação, a partir do ponto de vista dos 

mesmos. Além disso, buscou–se entender até que ponto os ex-alunos se recordam 

dos ensinamentos da disciplina e o que consideraram mais marcantes. Os resultados 

foram tabulados em tabelas de Excel. São esses resultados que iremos, aqui, 

apresentar e discutir. 

 

A pesquisa sobre a disciplina  

 

Em sua grande maioria, os/as participantes mostraram interesse em 

responder a pesquisa, julgando necessário esse tipo de estudo para a fundamentação 

da importância de se lecionar uma disciplina em prol da comunicação cidadã.  

A faixa etária dos participantes da pesquisa varia de 20 a 35 anos de idade, 

incluindo alunos já formados em Jornalismo pela UFJF e alunos ainda em formação, 

no curso. Das 80 respostas obtidas, 16 pessoas (20%) não trabalham em nenhuma 

área da comunicação. Dentro das profissões relacionadas à comunicação notamos a 

presença em grande número de Jornalistas, social mídia, analistas de Marketing e 

produtores de conteúdo. No total, 6% das pessoas estão cursando mestrado ou 

doutorado na área de comunicação e uma pessoa trabalha diretamente com 

Comunicação Comunitária na cidade de Chiador. Também do total, 92% dos 
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participantes se lembram das instituições com as quais trabalharam durante o curso 

da disciplina de comunicação comunitária e os serviços que ofereceram a elas.  

Durante os 10 anos que envolvem a pesquisa os/as alunos/as tiveram como 

atividade avaliativa a realização de trabalhos diretamente relacionados com 

entidades, instituições e outras organizações do movimento social popular, da cidade 

de Juiz de Fora. Em grande parte desses trabalhos os/as alunos/as eram convidados 

a realizar soluções comunicacionais que pudessem ajudar as entidades em questão. 

As atividades mais citadas pelos/as participantes da pesquisas foram o 

desenvolvimento de material institucional, acompanhamento de redes sociais e 

elaboração de jornal mural.  

As entidades citadas na pesquisa são: Grupo Casa, Voz do Morro, Abrigo 

Santa Helena, Comitê de Cidadania, Fundação Maria Mãe, Associação de 

Ostomizadas e Ostomizados de Juiz de Fora, Associação Juiz-forana de Skate, Maria 

Maria, Sociedade Protetora dos Animais, Casa da Cultura Evailton Vilela, Casa 

Centro de Apoio Solidaried'Aids. Os trabalhos mais citados foram os realizados no 

Bairro Santa Cândida e envolveram a elaboração de edições do jornal mural 

intitulado “Voz do Morro”, feito para fortalecer a comunicação do Bairro.  

 

 Importância e influência da disciplina no exercício da profissão (sob ponto de vista 

dos/as participantes da pesquisa)  

 

Ao serem questionados/as sobre a importância da disciplina para a profissão 

em que atuam, 99% dos/as participantes apontaram respostas positivas. Os ex-

alunos relataram influências como crescimento humano e pessoal, desconstrução de 

preconceitos, empatia, aprender a lidar com diferenças. Eles/as reconhecem a 

importância dos trabalhos realizados em comunicação comunitária para a 

valorização de um jornalismo humanizado e que funcione de acordo com a ética 

jornalística. Foram citadas também as relações entre a disciplina e as diversas 

maneiras de se praticar uma comunicação para a cidadania e que respeite os direitos 

humanos.   
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“A preocupação com a democratização dos meios - e dos seus discursos - ampliou 
meu horizonte profissional. E, inclusive, o conteúdo estudado na disciplina auxiliou 
para que, mesmo atuando como assessor de imprensa, eu consiga trabalhar com 
conceitos de comunicação pública e transparência, que são mais apropriados, creio, à 
lógica de um órgão público. Devo à disciplina de Comunicação Comunitária parte 
considerável da minha formação enquanto cidadão.” (Entrevistado Nº1) 

 
“É preciso formar profissionais que entendam o valor das vias alternativas de 
comunicação. Mas vejo nos novos alunos uma mentalidade bem mais consciente! 
Hoje, depois de um tempo de formada, vou começar a aplicar alguns dos 
aprendizados na instituição que sou voluntária. Fico feliz de saber que a semente que 
foi plantada em mim ainda pode florescer... e contribuir para um mundo mais justo e 
plural.” (Entrevistado Nº 2) 
 
 

Alguns dos participantes apontaram como influência positiva da disciplina a 

experiência de relacionamento com as instituições – experiência essa que os ajuda a 

se relacionar com clientes reais e instituições dentro do mercado de trabalho 

atualmente.  

“Essa aproximação com a comunidade mudou a forma com que eu vejo meu 
trabalho, sem dúvidas. Me ajudou a perceber o poder e a responsabilidade do 
jornalista, e como o jornalismo pode ser visto como um serviço para a comunidade” 
(Entrevistado Nº 3) 
 
 

É importante ressaltar que a grande maioria dos/as participantes dessa 

pesquisa acredita na importância da existência da disciplina dentro da grade do 

curso de Jornalismo e afirma que direta ou indiretamente as influências da disciplina 

em sua carreira, dentro da comunicação, são consideravelmente notáveis. Dentro da 

análise dos resultados da pesquisa, 1% dos/as participantes não reconhece benefícios 

da disciplina no exercício da profissão. 

 

Considerações e colocações dos/as participantes da pesquisa  

 

Dentro do questionário existia um espaço destinado para que os/as 

participantes pudessem dizer algo além do que foi perguntado sobre a disciplina. 

Esse espaço era de preenchimento opcional e trouxe respostas significativas para a 

pesquisa em questão e algumas sugestões. Um espaço de livre preenchimento 

permite que outras lembranças sejam expostas e que surjam colocações inéditas não 

previstas pela elaboração da pesquisa.   
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As colocações funcionam também como feedback das aulas e da metodologia 

utilizada em sala de aula durante o período analisado; de acordo com as análises das 

respostas, é possível que alguns ajustes sejam feitos para que a disciplina se 

mantenha forte na conduta dos alunos depois de formados.  

Dentre as considerações que surgiram, muitas ressaltam o poder de reflexão e 

transformação relacionado à disciplina de Comunicação Comunitária. Foram 

registrados muitos relatos pessoais relacionados ao crescimento humano através das 

experiências obtidas com os trabalhos da disciplina. Algumas sugestões envolviam a 

ampliação da disciplina e a existência de mais disciplinas relacionadas à 

comunicação para a cidadania e direitos humanos.  

 
“Disciplina essencial para o curso e merecia mais que só um semestre. Mesmo que, 
infelizmente, não seja de interesse geral, creio que caberiam outros temas e 
aprofundamentos da área, como optativas” (Entrevistado Nº 4). 
 

Considerações Finais  

 

É possível constatar que os/as participantes da pesquisa reconhecem a 

importância da disciplina Comunicação Comunitária em sua formação acadêmica e 

humana e conseguem projetar campos de aplicação dos aprendizados da disciplina 

em suas carreiras profissionais dentro do cenário da Comunicação Social. 

Como lembramos, a partir de PERUZZO (1999, p.130-132), a comunicação 

popular e a comunicação massiva não são excludentes e sim complementares. Além 

disso, os meios de comunicação popular não são forças que superam os meios 

massivos, apesar de sua importância política. No entanto, a mídia não consegue 

suprir a necessidade das comunidades e dos movimentos sociais populares em 

termos de comunicação. Por isso fica evidente a relevante importância da prática da 

Comunicação Comunitária. 

Os resultados da pesquisa apontam que a disciplina de Comunicação 

Comunitária é essencial na grade do curso:  

 
“Considero que a disciplina e as experiências dela advindas dão um diferencial à 
formação do jornalista. Pois, mais do que o aprendizado de técnicas, a atividade 
jornalística requer reflexão e preocupação com o Outro. E esse olhar diferenciado, 
creio, é apreendido a partir de leituras, muitas delas influenciadas por disciplinas 
como a de Comunicação Comunitária.” (Entrevistado Nº 6)    
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Por fim, é importante ressaltar que a Comunicação Comunitária como área de 

atuação profissional vem se desenvolvendo no País, através de diversas plataformas 

e linguagens. O exercício da comunicação em comunidade está inserido, direta ou 

indiretamente, em diversos campos do mercado de trabalho, desde movimentos 

sociais e ONGs até comitês de responsabilidade social de grandes e pequenas 

empresas. O profissional de comunicação pode se deparar com a prática da 

comunicação comunitária de diversas maneiras no mercado de trabalho. Se é dever 

do profissional de Comunicação garantir aos cidadãos o direito básico de acesso à 

informação, de modo ético, seguro e responsável, é essencial que os comunicadores e 

as comunicadoras em formação tenham contato com a disciplina de Comunicação 

Comunitária no decorrer da grade do curso. 
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Resumo 
Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a educação do campo nas comunidades rurais, 
citando a pedagogia da alternância como prática educativa em escolas situadas no campo e 
como ela interfere na relação da comunidade com o campo. Procurará também abordar a 
questão das políticas públicas para o campo e suas relações com as Escolas Famílias 
Agrícolas (EFAs). A luta por uma educação do campo de qualidade abre espaço para 
discussões e práticas pedagógicas que levam em conta a realidade dos alunos e alunas que 
vivem na zona rural, e possibilita uma ampliação de percepção em relação à educação para 
estas pessoas, fazendo surgir novos métodos e pedagogias, como a pedagogia da alternância, 
que será abordada neste trabalho. A educação do campo, pensada com a intenção de rever as 
práticas deste meio, busca levar à conscientização da criação de uma educação que abranja a 
totalidade da vida dos estudantes, tendo como base o trabalho com a terra, e neste âmbito a 
pedagogia da alternância é um dos caminhos para a construção da educação do campo. Há 
atualmente no Brasil diversas práticas que a utilizam para subsidiar em seus processos 
pedagógicos. Desta forma destacam – se as Escolas Famílias Agrícolas (EFAS) e as Casas 
Familiares Rurais (CFRs) como iniciativas pioneiras no país, responsáveis pela rede nacional 
dos centros familiares de formação da alternância. A partir de um estudo bibliográfico que 
procurará identificar a pedagogia da alternância como prática em comunidades rurais, este 
trabalho se justifica pela marginalização das comunidades do campo, como lugares 
esquecidos pelas políticas públicas e discriminados pela Sociedade Brasileira e pelo próprio 
povo do campo. Por motivos históricos e culturais, a zona rural é um lugar estipulado e 
caracterizado como um espaço de atraso. Deste modo, a população do campo fica delegada a 
uma educação da cidade, e o sujeito do campo se sente desvalorizado, pensando que a 
cidade é melhor, mais moderna e muitas vezes se muda para esta, deixando o campo, em 
busca de “melhores oportunidades”, se dando assim o êxodo rural, o qual é caracterizado 
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pela mudança da população do campo para a cidade, causando desempregos, crimes e mais 
pobreza. O referencial teórico será a partir de materiais já produzidos sobre a pedagogia da 
alternância, o histórico desta e da agricultura familiar, abordando as políticas públicas para 
este campo, os movimentos sociais existentes neste espaço e quais os efeitos desta prática 
educativa para as comunidades rurais. A metodologia usada será a pesquisa bibliográfica 
que buscará analisar os estudos já realizados sobre o tema e relacionar com as pesquisa feito 
pelo grupo TRAME – Trabalho, Movimentos Sociais e Educação, da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. 
Palavras – Chave: Pedagogia da Alternância; Educação do Campo; Trabalho com a Terra 

 
 
Introdução 
 
 

A Pedagogia da alternância teve início em 1935 com a criação da primeira 

Maison Familiare Rurale (MFR), sendo esta uma experiência educativa que nasceu da 

necessidade de se criar um tipo de educação que possibilitasse ao jovem agricultor 

desenvolver seus estudos, sem contudo, deixar o trabalho no campo. Em meio à 

criação das MRFs a França vivia um momento de reconstrução social, por causa de 

duas grandes guerras, e a prioridade do Estado era a modernização e o processo de 

industrialização, deixando o meio rural de lado. (Silva, 2003; Queiroz, 2004; 

Nascimento, 2005 apud Sobreira/ Silva, 2014, p.213) 

A comunidade rural da França era constituída de várias pequenas 

propriedades que tinham como base a agricultura familiar e viviam numa situação 

de abandono em relação ao Estado, que estava com a atenção voltada somente para a 

escolarização urbana, e como consequência os jovens tinham que parar de estudar ou 

deixar o campo para prosseguir se quisessem. 

Desse modo, um jovem francês chamado Yves comentou com seu pai, Jean 

Perat, que não queria mais estudar e preferia trabalhar com ele no campo. A situação 

deste jovem era a mesma de tantos outros que viviam no campo, então seu pai 

juntamente com outros pais pediram auxílio ao pároco da igreja e dessa forma 

entraram num acordo onde os jovens estudariam durante uma semana na casa 

paroquial e no restante do mês ficariam em casa, trabalhando junto aos pais. Foi 

assim que se formou a primeira MRF na França, em 1935. Neste tempo/ lugar, os 

jovens fariam um curso de agricultura por correspondência e, junto com este curso 

haveria uma formação geral, humana, cristã, orientada pelo padre.  
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No momento não havia uma compreensão mais profunda sobre estes aspectos 

do processo de formação de jovens agricultores, eles representaram para os 

envolvidos no processo, um despertar da criação de um novo modo de 

aprendizagem, cujo ponto de partida foi as necessidades da realidade, do cotidiano, 

ou seja, da práxis. (Silva, Sobreira, 2014, p.216). 

Nota – se que as EFAs/CFRs são associações de famílias, pessoas, instituições 

que visam promover uma educação para o povo do campo, de forma integral, que 

contemple as necessidades dos moradores do lugar, seus modos de vida e trabalho. 

Com o mesmo formato de pedagogia, o da alternância de tempos e espaços de 

instrução e trabalho, são criadas também na Itália, em 1960, as EFAs, que 

encontraram apoio na igreja, mas nasceu diretamente pela ação de homens políticos, 

o inverso do que aconteceu na França, que teve a presença de liderança religiosa. 

(Nosella, 1997,p.30 apud Ribeiro 2008, p.32) 

Segundo Begnami (2004, p;08) apud Ribeiro (2008, p.32) a expansão das Efas 

no Brasil se deu com a forte presença de lideranças religiosas, sobretudo das 

Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, ligadas à igreja católica. 

O Movimento de origem francesa da pedagogia da alternância teve início no 

Brasil, segundo Queiroz (2004) apud Sobreira e Silva (2014, p.221) em 1969, no estado 

do Espírito Santo, em um contexto marcado pela ditadura militar imposta pelo golpe 

de estado de 1964, repressão dos Movimentos Sociais e ênfase das políticas 

desenvolvimentistas, com objetivos de inserir o país na expansão do capitalismo 

mundial. 

Este período inicial de implementação da pedagogia da Alternância no Brasil, 

Rodrigues (2008) apud Sobreira e Silva (2014, p.222) enfatiza que este processo esteve 

orientado por duas lógicas distintas, mas complementares que foi a lógica de 

resistência dos agricultores contra a exclusão econômica e cultural muito forte no 

período e a lógica pedagógica de resposta às necessidades de escolarização formal 

dos jovens que viviam no meio rural capixaba. 

A partir de estudos de Rodrigues (2008), os autores supracitados abordam que 

apesar da implementação da pedagogia da alternância no Brasil tivesse de início o 

objetivo de suprir a necessidade de escolarização dos jovens do campo, a influência 
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indireta das ideias de Paulo Freire estavam presentes no processo. Desse modo, os 

princípios pedagógicos deste, em particular os princípios de interação teoria e 

prática, de valorização da experiência como ponto de partida no processo de 

construção do conhecimento, da necessidade de problematização da realidade social, 

da busca do diálogo e do desenvolvimento da consciência crítica, se integraram à 

abordagem sociopedagógica das EFAs brasileiras. 

 

A pedagogia da alternância como prática da educação do campo 

 

 É com uma citação de Paulo Freire (1983, p.21) que se inicia o diálogo sobre a 

pedagogia da alternância como prática educativa: 

 
Estamos convencidos de que, qualquer esfôrço de educação popular, esteja 
ou não associado a uma capacitação profissional, seja no campo agrícola ou 
no industrial urbano, deve ter, pelas razões até agora analisadas, um 
objetivo fundamental: através da problematização do homem-mundo ou do 
homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que 
êstes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a 
qual estão. Este aprofundamento da tomada de consciência, que precisa 
desdobrar-se na ação transformadora da realidade, provoca, com esta ação, a 
superação do conhecimento preponderantemente sensível daquela com que 
se alcança a razão da mesma. É uma apropriação que faz o homem da 
posição que ocupa no seu aqui e no seu agora, do que resulta (e ao mesmo 
tempo produz) o descobrir-se em uma totalidade, em uma estrutura, e não 
“prêso”, ou “aderido” a ela ou às partes que a constituem. Ao não perceber a 
realidade como totalidade, na qual se encontram as partes em processo de 
interação, se perde o homem na visão “focalista” da mesma. A percepção 
parcializada da realidade rouba ao homem a possibilidade de uma ação 
autêntica sôbre ela. 
 

 
 Diante dessa citação Freiriana percebe – se que sua pedagogia se baseia numa 

educação popular, que possibilite ao homem através de sua relação com o mundo e 

com os homens uma tomada de consciência que possa resultar numa ação 

transformadora da realidade, fazendo – o perceber que ele faz parte de uma 

totalidade, “em uma estrutura, e não “prêso”, ou “aderido” a ela ou às partes que a 

constituem”, como diz o autor. 

A concepção de educação popular, segundo Ribeiro (2010, p.49) é a tentativa 

de se construir uma educação que tenha relação com o mundo do trabalho, onde se 

constituem os sujeitos políticos coletivos, com suas práticas sociais e pedagógicas.  
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Na resolução SEE n° 2820, de 11 de dezembro de 2015, nas Diretrizes para a 

Educação básica nas escolas do campo de Minas Gerais, Secretaria de Estado de 

Educação, artigo 3°, um dos princípios da educação do campo citados também se 

refere às práticas pedagógicas para o campo como experiências que unam aos 

estudos o trabalho, o desenvolvimento social, econômico e o ambiente sustentável, 

quando cita (2015, p.8): 

incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as 
escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares 
como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e 
estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo 
e ambientalmente sustentável, com base na agroecologia e em articulação 
com o mundo do trabalho; 

 

 Neste mesmo âmbito, de se pensar numa educação emancipadora, que tenha 

como intuito transformar pensamentos comuns em pensamentos críticos, que 

subsidie os estudantes a refletirem onde estão inseridos e qual seu papel no mundo, 

de unir o mundo real do trabalho com a terra, a pedagogia da alternância é uma das 

práticas pedagógicas inseridas na educação no/do campo que visa atender, além das 

necessidades do povo que mora no campo e diminuição do êxodo rural, que levam 

pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e trabalho, 

aumentando dessa forma o desemprego e outros problemas sociais; a demanda por 

uma educação de qualidade, que forme pessoas críticas e conscientes. 

 A história do jovem francês Yves citada anteriormente, reflete a falta de 

atenção por parte do Estado em relação ao campo brasileiro e ao povo que mora 

neste. A pedagogia delegada aos estudantes da zona rural é a mesma da cidade, 

deixando os valores do campo de lado. Por isso a educação do campo vem para 

subsidiar as práticas para este povo, valorizando os saberes tradicionais, sem 

contudo, deixar os ensinos e tecnologias do mundo globalizado de lado. 

 Esta relação dos saberes tradicionais, populares, com os saberes modernos é 

abordado por Brandão (2008, p 36), que diz que na Espanha, mais do que aqui no 

Brasil, as crianças e jovens se revestem em oficinas e festas populares com as roupas 

de seus avôs e avós, aprendem seus cantos, suas falas, suas culinárias, poemas, sem 

deixarem de habitar contextos sociais bem modernizados. 
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 Desse modo, a educação do campo e suas práticas educativas, como a pedagogia 

da alternância, deve respeitar as culturas dos povos do campo, por estes serem sujeitos 

de direitos, como diz Arroyo e Fernandes (1999. p.13) que  

 
Quando situamos a escola no horizonte dos direitos temos que lembrar que 
os direitos representam sujeitos. Sujeitos de direitos, não direitos abstratos. 
Que a escola, a educação básica tem de se propor tratar o homem, a mulher, 
a criança, o jovem do campo como sujeitos de direitos. Como sujeitos de 
história, de lutas, como sujeitos de intervenção, como alguém que constrói, 
que está participando de um projeto social, por isso que a escola tem que 
levar em conta a história de cada educando e das lutas do campo... 

 
 

 O Movimento da Educação do Campo possibilita às práticas pedagógicas na 

zona rural, e também fora dela, a possibilidade de transformação de consciências dos 

povos do campo, as famílias, de se reconhecerem como pessoas de direitos, e 

certamente deveres. Como diz Gramsci (1986, p.21) que “A compreensão crítica de si 

mesmo, é obtida através das lutas de “hegemonias” políticas, das direções 

contrastantes, no campo da ética e da política. A partir dessas divergências o homem 

vai se conhecendo e se educando”. Diz também que o “O homem “devém”, 

transforma-se continuamente com as transformações das relações sociais, que são 

expressas por diversos grupos de homens que se pressupõem uns aos outros, cuja 

unidade é dialética e não formal.” (p.43). 

 Desse modo observa – se que a pedagogia da alternância como prática da 

educação do campo busca uma educação popular que conscientizem a população do 

campo através de suas lutas, o trabalho com terra, unindo os saberes tradicionais e o 

mundo moderno, possibilitando também uma transformação da realidade. 

 

Considerações finais 

 

 Este trabalho teve o objetivo de refletir sobre a pedagogia da alternância, 

prática esta inserida no contexto campesino, que aliada ao Movimento camponês 

propõe uma educação que una saberes escolares, saberes tradicionais e trabalho. 

 Práticas como esta, desenvolvidas para os povos do campo, juntamente com as 

lutas e discussões de políticas públicas, subsidiam na transformação de consciências 
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e consequentemente nas ações desenvolvidas para este ambiente, gerando maior 

autonomia para esta população que vive e retira o necessário da terra para 

sobrevivência, respeitando o meio ambiente em que vivem. 
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Resumo 
É um desafio para as escolas de zonas rurais a distribuição de alunos(as) em salas 
multisseriadas. Multisséries é o nome dado às turmas que em sua constituição possuem 
crianças de idades e aprendizagem diferentes sobre a responsabilidade de um professor(a), 
ou seja, em uma mesma sala de aula têm-se alunos(as) de anos de escolarização diferentes 
juntos em um mesmo espaço. A multissérie é vista de forma negativa, mas será realmente 
um problema? No entanto, a multissérie está invisibilizada apesar de existir desde o início da 
escolarização no Brasil. O objetivo é registrar, analisar e divulgar os aspectos positivos das 
multisséries baseados nas práticas pedagógicas das professoras da E.M. Francisco Augusto 
de Oliveira, defendendo-as como território de resistência das comunidades rurais e 
demonstrando como há outras possíveis formas de organização que atendam as diferentes 
demandas do processo de ensino e aprendizagem. A metodologia da pesquisa é qualitativa, 
realizada com os professoras das multisséries, gestores. Todos dispostos a realizá-la de forma 
colaborativa e avaliar conjuntamente os resultados com as professoras das multisséries por 
meio de roda de conversa, entrevistas semi-estruturadas, conversas informais e observação 
participante. Referencial teórico: Ibiapina, Hage, Caldart, Arroyo, Freire, Fernandes, os 
cadernos da SECAD, as diretrizes e legislações que envolvem a Educação do Campo 
contribuirão nas análises das realidades coletadas. Resultados: A pesquisa está em 
andamento para conclusão do curso de mestrado em educação. 
Palavras Chave: Multissérie, Escola do Campo, Formação de Professores. 
 

 

Introdução 

 

 

A escolha por Lima Duarte, município do Estado de Minas Gerais, de pequeno 

porte, selecionado por haver inúmeras tensões relacionadas às escolas localizadas nas 

zonas rurais. A comunidade de São Domingos a 33 Km da denominada zona urbana, 

sendo que 23 km são estradas de terra, uma região rural que sofreu impactos 

socioambientais com a monocultura do eucalipto, tem por volta de 800 habitantes. A 

E.M. Francisco Augusto de Oliveira, lócus de minha pesquisa, localiza-se nessa 

comunidade. 

mailto:bsbarral@gmail.com
mailto:dilenodustand@gmail.com
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Pensar a realidade local a partir do global é entender que a “modernização” 

do Brasil teve como objetivo deixar de ser um país rústico e apagar os vestígios da 

ruralidade. O que se percebe é a situação educacional desigual das zonas rurais de 

nosso país: muito êxodo rural e falta de investimento por parte dos órgãos públicos 

que preferem nuclear as escolas destes territórios nos distritos ou pólos urbanos, 

acarretando o fechamento de inúmeras escolas (KREMER, 2011). Destarte, reforço 

aqui a importância do fortalecimento de políticas públicas voltadas para a Educação 

do Campo, com o intuito de se tornar pertinente e fundamental as práticas 

alicerçadas a cultura do campo a fim de empoderar estas comunidades rurais.  

Para entender o contexto social e político desta pesquisa é preciso saber o 

altíssimo número de escolas localizadas nas zonas rurais que vem sendo fechadas. 

Em menos de 10 anos, o número de escolas do campo que eram 107.432 (em 2002), foi 

reduzido para 83.036 (em 2010). Ou seja, mais de 24 mil escolas tiveram suas portas 

fechadas.30 Lima Duarte não foge desta realidade, atualmente há apenas cinco escolas 

localizadas nas zonas rurais do município, todas elas com salas multisseriadas. Para 

saber, ele possui em torno de 20 comunidades rurais.  

No Brasil, desde o ano de 2002, iniciou-se um processo de reconhecimento 

oficial, burocrático e legislativo considerando as especificidades das escolas do 

campo com a promulgação das Diretrizes operacionais para Educação Básica do 

Campo em respostas às reivindicações dos movimentos sociais ligados à terra. E sem 

dúvida ela atinge o seu objetivo ao demarcar a demanda existente nas escolas 

brasileiras rurais. 

Meu objeto de pesquisa se tornou a multisseriação, situação que vem sendo 

apontada como a responsável pela baixa qualidade de ensino nas escolas de zonas 

rurais e motivo para a nucleação de escolas, acompanhada de um grave problema no 

município, o transporte escolar. Deste modo, surgem questões: As professoras das 

multisséries com suas práticas pedagógicas buscam formas de defender, valorizar e 

efetivar a Educação do Campo, considerando os modos de viver, pensar e produzir 

das populações locais? Como gerir as turmas multisseriadas com conotação positiva? 

                                                           
30

 Os dados são referentes ao Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 

do Ministério da Educação. Estes números podem ser verificados, dentre outros, no jornal Brasil de Fato (on-

line), de 30/06/2011. Disponível em: http://www.brasildefato@.com.br/node/6734. 
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Sendo assim, definimos que o objetivo deste trabalho é pensar a multissérie. 

Com registros e análises dos resultados de trabalhos positivos nas multisséries, com a 

intenção de trazer elementos teóricos baseados nas práticas pedagógicas das 

professoras da E.M. Francisco Augusto de Oliveira, a fim de aprimorar a construção 

e a implementação de subsídios educacionais para essas turmas, defendendo-as 

como território de resistência das comunidades rurais. 

A metodologia escolhida foi a pesquisa colaborativa referenciada por Ibiapina 

(2008) com o envolvimento de investigadores e professores nos processos de 

produção de conhecimentos e desenvolvimento interativo durante a pesquisa. Todos 

são produtores de saberes e responsáveis por criarem estratégias que promovam 

melhorias na educação. 

Com esta intenção colaborativa, faremos reuniões junto às professoras das 

multisséries da E.M. Francisco Augusto de Oliveira, e nestes encontros, os diálogos 

sobre as principais demandas dos profissionais envolvidos e buscando estratégias 

para resolvê-las conjuntamente. 

Sendo assim, analisaremos a organização da sala de aula, a escolha dos 

conteúdos e práticas pedagógicas, o livro didático. Nas reflexões, teremos 

possibilidades de avaliar os resultados alcançados e pensarmos novas práticas, 

contudo sem abandonar os pressupostos da Educação do Campo: o processo de 

ensino e aprendizagem que respeite e contribua com o local no qual a escola está 

inserida. 

O processo investigativo contará com entrevistas semi-estruturadas com 

professores sobre as turmas multisseriadas. As demandas apresentadas nesta 

pesquisa foram levantadas em rodas de conversas com professores e alunos. Além de 

entrevista com os gestores municipais e diretores escolares. 

 

A multissérie 

Para começar, como se inventou31 a sala de aula com sua estrutura, as séries, a 

organização escolar, o currículo? Tudo isso são modelos criados para servir às ideias 

                                                           
31

 O termo invenção desnaturaliza os fatos históricos e sociais. Qualquer invenção tem uma história, um passado, 

agentes, práticas, relações sociais, atividades que contribuíram para que tal evento ocorresse. Cabe a História 
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hegemônicas de uma época e aos interesses do grupo que representa. Somos 

conduzidos e condutores destes padrões que almejam nos enquadrar aos interesses 

dominantes. 

É fundamental esta reflexão para não naturalizar o que foi “inventado” por 

seres históricos, nós. E a partir desta compreensão nos permitir a reinventar nossos 

espaços e práticas pedagógicas e educativas. Assim, se entendermos que nossos 

métodos, espaços, ideologias foram construídos em um contexto histórico como 

respostas para conflitos e questões da época, conseguiremos propor e construir novos 

paradigmas ou até mesmo resgatar o que ficou esquecido na História. 

É importante, conforme destaca Júnior (2007), buscar conhecer o clima 

político, os conflitos, as relações, o poder, a forma de organização de uma sociedade 

quando se escolhe analisar um fato histórico, aqui neste trabalho, é entender a 

adoção da organização escolar em séries e a desqualificação das multisséries que já 

existiam antes da adoção do regime seriado. Compreendendo que essas são decisões 

e modelos advindos de atividades humanas. 

As escolas do campo que se organizam de forma multisseriada estão 

oferecendo aos pesquisadores, profissionais e gestores educacionais um campo de 

estudo propício para encontrarmos soluções para os problemas de deficiências de 

aprendizagem presentes em todo o sistema escolar brasileiro. A organização em 

ciclos continua seguindo a lógica da organização seriada, pela falta de prestação de 

serviços adequados às crianças com dificuldades no processo de ensino. A 

multisseriação tem sido uma forma diferenciada de organização que oferece maior 

tempo para as crianças aprenderem os conteúdos, que nos anos iniciais são 

complementares.  

Constatei um desconforto das professoras que trabalham em salas 

multisseriadas, principalmente diante da invisibilidade destas turmas que não 

recebem nenhum tratamento diferenciado por parte da gestão e também o fato de 

não receberem adicional por trabalharem com elas, sendo que a cobrança por 

resultados satisfatórios existe. Como também por não ser oferecido apoio pedagógico 

e recursos didáticos diferenciados. 
                                                                                                                                                                                     
buscar os documentos, os interesses que estavam na raiz do acontecimento, os conflitos temporais. Júnior (2007, 

p. 24) 
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Com todos estes levantamentos conversei com uma professora nascida e 

criada na Várzea do Brumado, zona rural de Lima Duarte, efetiva, formada em 

Normal Superior na modalidade presencial e especialista em Educação Especial 

Inclusiva. Escolheu essa especialização por receber alunos com necessidades 

especiais e nem sempre possuir apoio da Secretaria. Esta professora realiza um 

trabalho diferenciado com a multissérie, que apresenta bons resultados e por isso foi 

escolhida.  

A escola da Várzea do Brumado era pequena, com prédio próprio e estrutura 

para o trabalho docente, geralmente eram três professoras e uma merendeira. Teve 

suas atividades paralisadas em mil novecentos e noventa e sete, era multisseriada e 

este foi o motivo alegado pelo poder executivo para justificar o seu fechamento. A 

comunidade relutou contra esta atitude, mas não obtiveram sucesso e suas crianças 

foram levadas para a comunidade de São Domingos da Bocaina, com o discurso de 

que nesta escola as turmas seriam seriadas e por isso o ensino seria de melhor 

qualidade. Até hoje, muitos responsáveis reclamam da distância percorrida pelas 

crianças, cerca de vinte quilômetros de estrada de terra, principalmente na época da 

chuva. Como também do desgaste que elas passam para acessar o direito à educação. 

A viagem dura uma hora para ir para escola e uma hora para voltar. 

A professora disse que no início foi bem difícil conviver com o fechamento da 

escola e ficou muito revoltada, se sentiu frustrada, a escola trazia vida para a 

comunidade, que parece que morreu depois do fechamento. Mas agora já acostumou. 

Freire (2014) escreve sobre a situação de frustração que os seres passam, os 

obstáculos que surgem fazem refletir de forma autêntica sobre uma situação que se 

pretende mudar, o jogo interativo do atuar e pensar o mundo, a frustração nos 

impele a criar formas de prosseguir. 

Nos três últimos anos, com a diminuição do número de alunos as turmas de 

São Domingos também estão sendo organizadas de forma multisseriada, como já foi 

descrito. 

Perguntei a ela, qual a visão profissional dela, ouvindo os gestores municipais 

alegarem a multisseriação como o motivo do fechamento e sendo ela a professora 

destas turmas como ela avaliava os resultados, se realmente eram insatisfatórios? Ela 



     249 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

disse que não, que muito pelo contrário, quando os alunos da Várzea se juntaram aos 

demais o rendimento era igual e em alguns casos até mesmo superior, considera que 

a multisseriação não é motivo de fechamento para a escola. A aprendizagem ela 

ocorre do mesmo jeito, ela percebe que em nenhuma turma ocorre o 

desenvolvimento igualitário de todos os discentes, sempre há as diferenças e dentro 

do multisseriado a professora segue com os que estão mais adiantados e volta os 

conteúdos não apreendidos pelos demais. Há um tempo maior para a criança 

cumprir as competências propostas, os mais adiantados auxiliam os demais e o 

número reduzido de alunos permite uma atenção especial para todos.  

Quem decide como e se a turma será multisseriada é a Secretaria de Educação, 

que segue a divisão das matrizes curriculares, por isso o quarto e o quinto ano ficam 

juntos, as professoras não participam desta decisão. 

A professora me relatou que no início, por nunca ter passado por formação 

específica para o trabalho com multissérie, ela se revoltou demais. No entanto, hoje 

tem a certeza, que trabalha mais sim, pois preenche dois diários e tem que cumprir 

duas matrizes curriculares e se entristece por não haver nenhum reconhecimento 

desta carga de trabalho extra quando se fala do lado financeiro. Não obstante, no 

trabalho pedagógico com a multissérie percebe que seus alunos possuem mais tempo 

para vencer todas as competências previstas. As matrizes curriculares são próximas, 

então explica os conteúdos e quando necessário oferece atividades com graus de 

dificuldades diferentes para os alunos. Há conteúdos que não precisam ser 

trabalhados de forma diferenciada, como exemplo a produção de texto. Ela escolhe 

os conteúdos que serão trabalhados através da matriz curricular nacional. Trabalha a 

dez anos na E.M. Francisco Augusto de Oliveira e sempre trabalhou em zona rural. 

Relatou que aprende muito com seus alunos, gosta de receber os familiares 

deles para que contem suas histórias. Gosta de variar a organização da sala de aula e 

aproveita os espaços escolares externos para trabalhar com as crianças. A 

comunidade do entorno da escola sempre se envolve nas atividades externas. Ela 

pensa que a escola faz diferença para a comunidade, ela precisa interagir com todos. 

O trabalho por ela realizado que confere melhores resultados são os da 

“Contação de História”, ela criou um personagem, a D.Sacota, faz seis anos, 
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inspirada em uma moradora da região, uma vez por semana todas as turmas ouvem 

histórias e fazem atividades sobre ela. Esta prática estimula à escrita, a oralidade e 

criatividade dos alunos.  

No seu trabalho, o mais importante é conquistar a criança, ou seja, seu centro é 

o sujeito e não o currículo, assim ela consegue bons resultados e ficar atenta no que 

estão tendo dificuldades para ajudá-los a vencer. “Como se fossem um pouquinho 

dela.” Sua postura diante da turma varia. As professoras procuram trabalhar juntas e 

aproveitam o HPC para planejarem, este é o apoio que possuem, uma auxilia a outra. 

Pois da prefeitura não há nenhuma atenção para as multisséries. 

Ela fica muito feliz quando chegam ao final do ano e que apesar de toda a 

dificuldade, falta de apoio pedagógico e o trabalho dobrado, ela vê que deu conta, 

que todos avançaram. Mas quando isso não ocorre, dá um vazio. Hoje, com sua 

experiência, ela sabe que a multissérie funciona, mas se formou no seu dia a dia, 

nunca fez um curso específico. Sua formação se deu na prática e na troca com suas 

colegas. 

Percebo que a professora entrevistada, moradora de zona rural e professora na 

escola do campo não possui a visão negativa da sua sala de aula multisseriada como 

os gestores apresentam. Ela que está ali presente no cotidiano dos seus alunos sabe a 

importância desta escola na vida deles, de suas famílias e comunidades. Este 

histórico pessoal e profissional faz com que se comprometa com o seu trabalho 

conforme elucida Freire (2014), ela se coloca numa postura de ação e reflexão para 

orientar seus alunos nos aprendizados que devem conquistar para seguir adiante, 

com o compromisso que a cada dia saiam da escola com conhecimentos adquiridos 

para suas vivências cotidianas. 

Esta professora específica, chama a atenção, por ter consciência da sua função 

social e histórica nesta escola e na vida das crianças, acredita no potencial de cada 

um, se preocupa em que todos avancem nos aprendizados. Para ela a seriação ou 

multisseriação não é um problema, o objetivo é que aprendam sempre.  

Quando estamos no mundo e refletimos sobre este estar associado às nossas 

ações neste mundo nos permitimos a criar e nos deparar com resultados inesperados 

como estes, a transpor os limites das práticas pedagógicas tradicionais e autoritárias. 
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Com ações que permitem a autonomia e a independência, propondo o 

empoderamento e a emancipação dos sujeitos. Este resultado nos faz perceber que 

podemos mudar a escola, a forma de nos relacionarmos e o processo de ensino e 

aprendizagem. Nos faz percebermos como seres históricos, e assim capazes de nos 

comprometer. Comprometer com os alunos, com suas famílias e com a comunidade. 

Assim discorre Freire (2014), nas nossas relações com o mundo e no mundo temos 

nossas reflexões estimuladas ou atrofiadas. Não obstante, é preciso ter clareza, que 

tudo o que há é criação humana, o reacionário e o autêntico. Somos nós que fazemos 

a história. 

Freire(2014) reflete como as criações humanas que se tornam hegemônicas são 

colocadas de forma a atrofiar a reflexão sobre elas, para que se mantenham. É uma 

dialética, precisamos pensar sobre o que fazemos, mas a proximidade dificulta nossa 

reflexão autêntica sobre o que temos. Como podemos fazer diferente? Como pensar 

diferente a organização seriada e a matriz curricular? Como pensar diferente o tempo 

escolar? Nossos parâmetros são o que temos e nos limitam. 

Não obstante, continuaremos a pensar e agir criando brechas de ações nas 

escolas e prefeituras que nos abrem as portas. Em busca de construir uma educação 

para a humanização como proposto em Freire (2011) livrar o trabalhador da 

opressão, colocando os sujeitos como o centro de nossas práticas. E para isso é 

necessário que os educadores se aproximem das vivências de seus alunos, sejam eles 

crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Para Arroyo (2012) o problema não é ser ou 

não multisseriado, mas sim um currículo e práticas que se legitimam nos conteúdos e 

não nos sujeitos, que não evidenciem a importância do campo na formação e 

continuação de um país soberano. 

Resultados esperados 

Espera-se que com as atividades desenvolvidas para a formação de 

professores e gestores a visão sobre as especificidades das escolas do campo e a 

importância destas escolas para as comunidades rurais em que estão inseridas seja 

reconstruída, revendo a forma de gestão adotada e buscando construir soluções 

diversas para a nucleação e novas formas de trabalhar com as turmas multisseriadas, 

conferindo um olhar positivo para este tipo de ensino. 
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Introdução 

 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais referentes à pesquisa que 

se efetua sob o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, cuja etapa atual trata do estudo exploratório 

composto pelos trabalhos de revisão bibliográfica e de análises preliminares de 

reconhecimento e mapeamento junto à força de trabalho da instituição estudada – 

Colégio de Aplicação João XXIII. O objeto de pesquisa é a avaliação do impacto 

provocado no ambiente da instituição e na formação escolar dos alunos pelas 

peculiaridades da estrutura social subjacente e pela dinâmica das relações sociais 

compreendidas neste campo.   

O presente artigo, em específico, tem como objetivo a prospecção das 

condições de produção discursivas neste meio, com o intuito de subsidiar as 

posteriores análises a se realizar na etapa posterior, de pesquisa em profundidade. 

Pretende-se, desta forma, integrar aspectos relevantes referentes aos planos 

econômico, cultural, social e político, constitutivos da conjuntura na qual a 

instituição se encontra embebida. 

Os estudos em profundidade, a serem realizados posteriormente, utilizarão o 

quadro de ferramentas conceituais provenientes da integração entre a sociologia 

crítica (Pierre Bourdieu, Basil Bernstein e Karl Maton) e a análise discursiva de linha 

francesa (Eni Puccinelli Orlandi e Michel Pêcheux), de modo a permitir incursões na 

profundidade subjacente às relações sociais.   

De início se faz necessário, conforme orienta Orlandi (1999), em consonância 

com Bourdieu (2007), que sejam definidas desde o princípio as condições de 

mailto:inscrições.semadadafaced@gmail.com
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produção relacionadas a estes discursos, fundamentadas concomitantemente no 

contexto imediato da escola pesquisada e, de modo mais abrangente, nos aspectos 

ideológicos e sociais relacionados 

 

(...) construir um objeto científico é, antes de mais e sobretudo, romper com 
o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos, quer 
se trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das 
representações oficiais, frequentemente inscritas nas instituições, logo, ao 
mesmo tempo na objectividade das organizações sociais e nos cérebros. 
(BOURDIEU, 2007, p. 34) 

 

O trabalho se organiza de forma que, inicialmente, se apresentará uma breve 

genealogia do fenômeno da captura da subjetividade e da esfera pública pela lógica 

empresarial, em seguida, serão introduzidas ferramentas conceituais relacionadas à 

sociologia crítica e, por fim, será realizada uma análise dos dados provenientes das 

observações preliminares realizadas na instituição. 

 

Racionalidade neoliberal 

 

Justifica-se para a análise conjuntural a escolha da obra de Dardot e Laval 

(2016) por se tratar de uma genealogia do neoliberalismo que lança um olhar original 

a esse específico estágio do capitalismo, distinto do viés puramente político e 

econômico como o mesmo é tradicionalmente visto, e ainda nos trás a denúncia da 

incrustação dessa lógica no seio da subjetividade, o que o inscreve em uma dimensão 

extremamente danosa, posto extrapolar seus ideais a todas as esferas da existência, 

sem mesmo necessitar qualquer espécie de coerção direta para efetivamente 

governar os indivíduos.  

 

Genealogia do neoliberalismo 

 

Dardot e Laval (2016) traçam as origens neoliberais em uma retomada 

histórica iniciada no “primeiro liberalismo” (século XVIII), o qual passa por um 

período de relativa estabilidade que se desequilibra à medida que se aproxima o fim 

do século XIX, e culmina pelo agravamento de contradições internas entre 
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concepções divergentes, que propicia, em 1930, o surgimento do neoliberalismo 

como resposta às novas questões das ameaças à propriedade “privada” bem como da 

reorganização das relações de força internacionais. Mais à frente, nos anos 1980, 

identificam-se como símbolos do rompimento com as políticas de bem estar da 

socialdemocracia as figuras de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que, conforme os 

autores, apresentam uma forma de exercício do poder fundamentada em uma 

política conservadora e neoliberal em um contexto de financeirização e globalização 

do capitalismo, correlatos a uma determinada racionalidade política e social, que 

relacionava a socialdemocracia ao intervencionismo do Estado e o neoliberalismo ao 

livre mercado. O período se caracterizou pelo esforço em busca da privatização e do 

desmantelamento do Estado social. 

 

O homem empresarial 

 

A estratégia definida pelo neoliberalismo foca, segundo Dardot e Laval 

(2016), na criação de situações de mercado, por um lado, e na produção do sujeito 

neoliberal, por outro. Este último, em oposição ao homo economicus da economia 

neoclássica seria, então, a principal contribuição dos economistas austríacos Von 

Mises e Hayek a essa corrente, cujos conceitos serviram como base, posteriormente, à 

concepção do campo do management, que deu origem ao discurso gerencial. A 

concorrência é concebida como um princípio a regrar a ação racional, isto é, um 

modo de conduta do sujeito que o orienta a tentar superar e ultrapassar os outros na 

descoberta de novas oportunidades de lucro, privilegiando as dimensões da 

competição e da rivalidade e exigindo uma política que extrapola o âmbito do 

mercado e diz respeito à totalidade da ação humana.  

Dardot e Laval (2016) sublinham a retomada da figura do empreendedor nos 

anos 1980 por Peter Drucker (expoente do campo do management), em um esforço 

pela valorização heroica desse personagem da inovação e da liderança, em contraste 

ao burocrata tradicional, focado na rotina. Convoca para tal as teorias 

schumpeterianas, rememoradas para definir a gestão empresarial como a verdadeira 

fonte do progresso e potencial salvadora da crise econômica relacionada à questão do 
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petróleo. A intenção de Drucker era aspergir esse espírito empreendedor em todas as 

esferas da ação coletiva, sobretudo no serviço público, fazendo os conceitos da 

inovação, da mudança continua e da exploração de oportunidades os princípios 

universais de qualquer organização.  

 

A ação pública impregnada pela lógica do neoliberalismo 

 

Para Dardot e Laval (2016), a lógica da competição mundial alterou a própria 

concepção da ação pública, de modo que o Estado tenha que administrar a sociedade 

e deixá-la a serviço do mercado ao mesmo tempo em que tenha que se dobrar às 

regras de eficácia próprias das empresas privadas. A concepção do “Estado eficaz”, 

associado ao paradigma do “Estado gerencial” e do management imposto às práticas 

de governo tem como objetivo aumentar a eficácia da ação pública, subvertendo os 

fundamentos da democracia ao tratar a intervenção política como uma interação 

horizontal entre atores privados, devendo, o Estado, ser submetido a um modo de 

controle extremamente rigoroso. A nova gestão pública, formada pela simbiose entre 

os meios empresariais privados e a alta administração, busca sua legitimidade na 

interseção entre “modernidade” e “ciência” e tem como objetivo o controle estrito 

dos agentes públicos, com foco nos resultados, que são contabilizados como na 

empresa privada.  

De acordo com os autores, o management se baseia na ilusão de considerar a 

interpretação puramente numérica dos resultados como uma representação completa 

da realidade, desprezando as dimensões não quantificáveis do ofício. Tal visão 

impacta na qualidade do serviço, posto considerar a dedicação e a consciência 

profissional como algo fictício. Através de modos de controle mais refinados, o 

serviço público perde seu significado próprio, uma vez que suas missões se veem 

embaralhadas com os valores de uma produção do setor privado.  
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O neoliberalismo entranhado na subjetividade 

 

Para os autores, a expansão da mercantilização para o âmbito das relações 

humanas se deu através da contratualização destas, de modo que a sociedade seja 

percebida como um conjunto de relações de associação entre os indivíduos. Tanto o 

indivíduo é considerado uma empresa de si, quanto o próprio Estado assim o é, e, 

por isso, estão sujeitos a relações contratuais e às regras concorrenciais do mercado, 

cuja proposta é que cada um deve “cuidar de si mesmo”, em oposição à ideia de 

solidariedade coletiva. 

Segundo Dardot e Laval (2016), a partir da mesma lógica, considera-se haver 

uma efetiva igualdade entre os indivíduos frente às novas obrigações de forma que 

nenhuma deficiência de nascença ou de ambiente possa ser um empecilho para um 

obrigatório comprometimento com a maximização do desempenho pessoal. Tal 

modelo, propagandeado incessantemente por meio de um discurso publicitário do 

“sucesso” como valor supremo, diverge dos valores que, anteriormente, exigiam a 

renúncia individual em proveito de uma força coletiva, os autores ressaltam que a 

nova lógica normativa faz com que o sujeito seja ao mesmo tempo o trabalhador a 

acumular capital e o acionista a desfrutar dele, o que, juntamente com a ideia do 

desempenho sem limites e do gozo sem obstáculos, compõe o imaginário do sujeito 

neoliberal. 

 

A violência simbólica e a distinção 

 

A compreensão da estrutura e da dinâmica das relações sociais e de sua 

associação com as relações de poder exigem a utilização de ferramentas específicas, 

dentre as quais, para fins deste trabalho, escolhem-se aquelas encontradas em 

Bourdieu (2002, 2015 e 2007). 

 A figura mítica do sujeito empreendedor referenciada anteriormente 

encontra-se normalmente associada, pelo senso comum, a determinadas virtudes 

aleatoriamente dispersas na sociedade, que lhe confeririam maiores chances de 

sucesso na competição. Para Bourdieu, certas propriedades individuais, 
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normalmente tidas como provenientes de certo capricho da natureza, e muitas vezes 

consideradas como “dom natural” servem para dissimular um conjunto de 

disposições que são interiorizadas em meios desiguais de socialização, cujas 

manifestações individuais muitas vezes são associadas, conforme o senso comum, a 

qualidades como o “bom” ou o “mau” gosto. Ademais, em Bourdieu (2007) temos 

enunciada a definição de violência simbólica, que aqui nos cabe como contribuição 

explicativa justamente por ser uma imposição de um significado arbitrário, isto é, no 

sentido aqui analisado, tal violência se trata da imposição de determinada 

representação do mundo. 

 

Classes e classificações 

 

Segundo Bourdieu (2015, 2007) a classificação social encontra-se interiorizada 

nos sujeitos localizada em uma posição anterior à própria consciência e, por 

consequência, anterior ao próprio discurso, isto é, fora do controle voluntário. Por 

meio de um mecanismo – habitus – de interiorização e exteriorização dessas 

disposições, se tem a base para a construção e avaliação do mundo social, da divisão 

do trabalho e de mecanismos de dominação a este associado, para os quais 

concorrem a inculcação e a dissimulação dos “valores legítimos”, embalsamados por 

uma aparente naturalidade, como se não houvesse alternativa, em um processo de 

violência simbólica que se dá através do silenciando, ou apagamento, de todas as 

possibilidades diversas de significação da realidade.   

A partir dessa definição a respeito das formas de estruturação do mundo 

social se depreende a essencialidade de que seja realizado um trabalho de 

mapeamento anterior a quaisquer incursões mais aprofundadas na realidade da 

escola pesquisada.  

Tanto em Orlandi (1999) quanto em Bourdieu (2015) nota-se um chamamento 

à necessidade de uma compreensão contextual, para definir, sejam as condições de 

produção discursivas, sejam os esquemas incorporados pelo sujeito, norteadores de 

sua prática. É necessário reconstituir ao menos alguns traços dessa história coletiva, 

cujo passado escravista talvez seja um adequado ponto inicial de ancoragem – por 
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ser marca indelével e distintiva da história do povo brasileiro, além de explicar muito 

sobre a naturalidade da indiferença com a qual se lida com a falta de dignidade de 

grande parte da população.  Ademais, faz-se necessário aferir também um pouco 

sobre a história específica do campo estudado bem como a história individual dos 

sujeitos produtores dos discursos analisados, a fim de elucidar quais os seus 

esquemas de representação, bem como qual seu posicionamento em relação a tais 

esquemas e aos diversos campos sociais dos quais participa. 

 

Estruturas sociais incorporadas 

 

Para Bourdieu (2002, 2015), a ordem social se inscreve progressivamente, nos 

cérebros, através dos condicionamentos associados às diferentes condições que se 

encontram na origem da estrutura social e também pelo poder estruturante exercido 

pelas hierarquias e classificações inscritas, por exemplo, nas instituições, na 

linguagem, nos objetos, etc., dentre os quais é dado destaque ao sistema escolar, que, 

além de seu poder estruturante efetuado por suas hierarquias inscritas, contribui 

para a manutenção do esquema social através do uso de vereditos, julgamentos e 

classificações típicos de seu modo de funcionamento, separando os sujeitos tanto 

externamente – entre aqueles que têm acesso à mesma e aqueles que não têm – 

quanto internamente, por meio de seus processos de classificação, ordenação e 

hierarquização, entre adultos e crianças, católicos e protestantes, ricos e pobres, 

meninos e meninas, etc.. Trata-se, da escolarização dos corpos e das mentes, através 

do uso de códigos e símbolos que irão definir o que cada grupo está habilitado ou 

não fazer – limites –, interferindo, inclusive, nos conceitos mais abstratos como a 

questão do uso do espaço e do tempo, que são estimulados a serem percebidos de 

forma também diferenciada conforme os grupos. 

Bourdieu (2015) traz a questão da luta das classificações, que se torna 

evidente nos grupos de fronteira, cujos limites – conforme definidos acima – são 

tomados como fronteiras a serem atacadas ou defendidas de forma exaltada, 

conforme os interesses nas vantagens ou obrigações correspondentes. Neste ponto, o 
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sistema de classificação atua como verdadeiro instrumento de poder, cuja operação 

se dá na definição do sentido particular que é atribuído a tais sistemas. Os 

dominados, por exemplo, atribuem para si virtudes como força física, moral, 

coragem e virilidade, ao passo que os dominantes enxergam neles uma força cega, 

imprevisível, bruta e desprovida de razão. Finalmente, os dominantes se percebem 

como dotados de  

(...) força espiritual e intelectual, autodomínio que predispõe ao controle dos 
outros, força anímica ou força do espírito que autoriza a pensar a relação 
com os dominados, povo, mulheres ou jovens, como se tratasse da relação 
da alma com o corpo, do entendimento com a sensibilidade, da cultura com 
a natureza. (BOURDIEU, 2015, p. 443) 

 

Tais atributos servirão de justificativa para determinadas estratégias de 

poder, e de conceitos chave para o (a falta de) pensamento brasileiro contemporâneo 

com o da “meritocracia”, do “dom natural”, além de servir como justificativa moral 

para a desigualdade abismal presente na sociedade brasileira.  

O autor destaca a autonomia relativa das representações simbólicas em 

relação às condições objetivas da existência e sua relação direta – porém, muitas 

vezes esquecida – com a luta de classes, que encontra uma de suas formas 

particulares na luta da concorrência, marcada pela deficiência inicial dos dominados 

em relação aos dominantes, que irá reproduzir as distâncias anteriormente 

demarcadas, como se pode perceber na concorrência pelos diplomas, e pela 

respectiva “redução em seu valor de face” ao longo do tempo, no mercado de 

trabalho, devido ao fenômeno da inflação de credenciais.  

 

Resultados preliminares 

 

Como qualquer instituição pública brasileira, devido à captura do poder pelo 

mercado financeiro, a escola pública encontra-se profundamente ameaçada, tanto de 

ser eliminada junto com as demais instituições públicas, quanto de ser corroída por 

dentro, pela adoção dos projetos de educação tomados de princípios atrelados 

diretamente aos interesses do mercado. Essa racionalidade pretende que o poder 

público deva se interessar unicamente pela garantia ao direito de propriedade e à 
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ordem, através de mecanismos de coerção para garantir a segurança e a ordem 

estabelecida. É simbólico, por exemplo, o fenômeno endêmico da evasão escolar, à 

medida que torna nítida a desilusão coletiva proveniente do desacoplamento entre as 

aspirações e as oportunidades, entre o que o sistema de ensino promete idealmente, e 

o que a realidade social objetivamente lhes impõe, em relação ao mercado de 

trabalho. O que, de fato, se mostra na realidade é uma competição posicional, na 

qual, a despeito do esforço de cada um, a posição de todos na estrutura social 

permanece a mesma. 

É possível depreender, desta forma, a inviabilidade dos projetos que se 

propõe a responsabilizar a escola pela diminuição dessas desigualdades, sem que, 

antes, se modifiquem as configurações do mercado de trabalho. Primeiro, devido às 

proporções abismais tomadas pela desigualdade na realidade brasileira, segundo, 

porque tal esquema de classificação é definido e enrijecido justamente pelas lutas de 

poder intrínsecas à estrutura social. Por outro lado, a escola (ainda) conserva certa 

autonomia no sentido de definir, propriamente, o modo de se educar. Ademais, está 

em seu potencial propiciar uma relação mais consciente, na esfera da cidadania, entre 

os sujeitos e o poder constituído, e entre o sujeito e as suas representações da 

realidade, as quais sejam, talvez, as contribuições pretendidas por Bourdieu, em seu 

esforço de descortinar as dinâmicas sociais que operam em grande medida de forma 

dissimulada, sob uma falsa noção de igualdade e justiça.  

A realidade social específica da escola analisada, conforme preliminarmente 

apreendida em observações iniciais, fez possível perceber uma forte polarização em 

torno das disputas entre os projetos educativos no seio da instituição. O fenômeno se 

manifestou, por exemplo, em torno do debate a respeito do Projeto Político 

Pedagógico (PPP), apresentando uma gradação de reações que indicam, em seus 

extremos, um silenciamento muito significante, de um lado, e uma militância pouco 

disposta ao debate, do outro. Trata-se de um indicador que representa as 

dificuldades de se chegar a um acordo conciliador acerca das definições a serem 

colocadas no PPP, e pode ser tomado como uma espécie de “fotografia” do estado e 

da intensidade das relações de força dinamizadas na instituição. Embora o debate 

seja essencial e intrínseco à atividade do ensino e do aprendizado, existe um ponto 
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de saturação no que diz respeito à intensidade das polarizações e à forma como tal 

debate é, ou não, realizado que, certamente, pode se tornar danoso aos processos 

educativos. 

 

Considerações finais 

 

As questões conjunturais são, por si só, um convite para a priorização de 

agendas realistas, acopladas com a realidade e desenvolvidas coletivamente nas 

instituições escolares, adotando como ponto de partida a discussão sobre a finalidade 

pretendida pela escola, a se constituir como base para o desenvolvimento de um 

projeto conectado com a realidade social, fruto do equilíbrio entre o desenvolvimento 

humano, a formação crítica e cidadã, e a formação para o mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Disputas. Educação. Expectativas. Neoliberalismo. Sociologia.  
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo, apresentar os resultados de uma pesquisa de mestrado 
realizada entre 2014 a 2016, onde entrevistamos uma/um professora/or e uma pedagoga de 
cada unidade de ensino de um município no interior do Estado do Paraná, perfazendo um 
total de 33 profissionais entrevistadas/os em 17 escolas municipais. A pesquisa é de natureza 
qualitativa na perspectiva das Ciências Sociais e que se insere nos estudos de gênero e 
sexualidade no âmbito escolar. Os resultados da investigação mostram de que modo as 
famílias de mulheres lésbicas e bissexuais estabelecem um complexo debate no espaço 
escolar, que ainda é imperado pelo viés dos modelos de famílias heteronormativas e das 
identidades binárias. Por meio da análise dos dados coletados com entrevistas 
semiestruturadas, foi possível traçar e compreender que ainda prevalecem nos discursos 
dessas/es operadoras/es educacionais, normas sexistas e regulação dos corpos e a 
naturalização das identidades e comportamentos sociais baseadas no heterocentrismo. 
Possuímos uma escola, em que se reproduzem e perpetuam identidades binárias e a 
estigmatizacão das crianças que possuem famílias compostas por mães lésbicas. Por meio 
deste artigo, apresentaremos dados coletados na pesquisa de campo, que nos ajudam a 
compreender o processo excludente e de invisibilidade que alunas/os sofrem no contexto da 
escola básica, com representações de papéis socialmente construídos no campo escolar, como 
o parentesco heterocentrado mantido entre outras maneiras, pelas datas comemorativas, 
como o “dia das mães” e o “dia dos pais”.  Espera-se assim, contribuir para o (re)pensar a 
respeito dos impactos decorrentes da imposição do modelo de família heteronormativa sob a 
prerrogativa da família patriarcal, deixando à deriva, sobretudo, os arranjos familiares 
compostos por duas mulheres. É por meio da observação das relações existentes entre a 
escola e às famílias que não são heterossexuais, que diálogos de visibilidade podem 
contribuir para a prática pedagógica real e de fato emancipadora. A formação de 
professoras/es vem como dispositivo potente para o enfrentamento às injustiças e 
desigualdades sociais, sendo capaz de tecer caminhos para uma educação que supere o 
machismo, o sexismo e a lesbo/bifobia.  
Palavras-chave: Famílias, Lésbicas, Bissexuais, Educação básica, Relações de Gênero.  
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Introdução 

 

O presente artigo tem como finalidade, trazer para a discussão, famílias 

compostas por mães lésbicas e/ou bissexuais que possuem filhas/os em idade 

escolar frequentando as series iniciais do Ensino Fundamental. É por meio das 

relações existentes entre a escola e às famílias de suas/eus alunas/os que 

conseguimos destacar as influências cotidianas vivenciadas pelas crianças que não 

possuem sua base familiar modulada na heterossexualidade, ficando num não-lugar, 

uma vez que não percebem sua configuração familiar representada pelos modelos 

visíveis e comemorados no ambiente escolar. A maneira como a heterossexualidade 

compulsória33 é incentivada e notadamente aceita como “certa”, faz com que outras 

configurações familiares fiquem à margem, sendo tratadas no silêncio e interdito.  

A pesquisa foi realizada entre os anos de 2014 a 2016, em 17 escolas de Ensino 

Fundamental, do município de Sarandi/PR. Foram entrevistas uma pedagoga e uma 

professora de cada unidade de ensino, totalizando 33 profissionais participantes da 

pesquisa. Buscou compreender como e se, as professoras e pedagogas do Ensino 

Fundamental, atribuíam diferenças nas crianças que possuem famílias compostas por 

duas mães, e principalmente, se elas acreditam que essas crianças possam apresentar 

dificuldades emocionais e/ou educacionais por possuírem famílias lesboafetivas. É 

uma pesquisa com aporte feminista e como tal, o recorte para famílias que possuem 

mães lésbicas traça uma importante discussão entre a imperatividade que existe por 

meio dos estabelecimentos normativos sociais sobre o papel da mulher, tanto na 

representatividade familiar, quanto na educação básica, sendo a escola um campo de 

trabalho predominantemente feminino34 e também, a possibilidade de pôr em 

discussão, a visibilidade de mulheres lésbicas e sua prole.  

O sistema familiar possuí ao menos duas características pré-definidas 

socialmente: “o conceito de família como uma unidade de coabitação e a criação de 

filhas/os na responsabilidade tônica da mulher para manutenção do lar” (MOCHI, 

                                                           
33

 Apresentado por Adrienne Rich (1980), o conceito de ―heterossexualidade compulsória, surgiu para sinalizar 

a imposição de um modelo de relacionamento entre homens e mulheres que define as relações sociais marcadas 

pela diferença naturalizada dos sexos. 
34

 No Brasil, há 1.753.870 mulheres na função de docência na Educação Básica e 436.873 homens (BRASIL, 

2014). 
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2016, p. 15).  Sabemos que os modos de participação das mulheres no território 

público, principalmente no mercado de trabalho passou e passa por transformações 

desde o século XX, porém, é perceptível que essas demandas sobre as 

responsabilidades das mulheres com a instituição familiar ainda pesam sobre a saúde 

física e psicológica delas, assim como a maternidade dada como natural e o cuidado 

com as/os filhas/os, trazendo distinções binárias até mesmo dentro das próprias 

configurações homoafetivas, mostrando que nas pesquisas que envolvem “[...] 

homens gays, por um lado, privilegiam a conjugalidade. Já os estudos sobre 

mulheres lésbicas têm seguidamente a conjugalidade atrelada à maternidade [...] 

(GROSSI; UZIEL; MELLO, 2007, p. 10). 

Sendo assim, ao discutirmos as conjugalidades das famílias compostas por 

mulheres lésbicas e/ou bissexuais, e a relação das professoras e pedagogas com as 

crianças que possuem essa conjugação familiar, é tornar pública e visível uma 

importante luta política de reconhecimento e desorganização das normas e padrões 

de gênero estabelecidos e re-produzidos no ambiente escolar, sobretudo na educação 

básica. É trazer para o centro da roda, [...] situações diversas que precisam ser vistas 

em sua singularidade, ao mesmo tempo precisam ser reconhecidas como fenômeno 

social típico das sociedades contemporâneas [...] (GROSSI; UZIEL; MELLO, 2007, p. 

11). 

 

A escola está preparada para receber filhas/os de mães lésbicas?  

 

Se eu acho que a escola está preparada? Não. Nem a escola e nem as próprias 
famílias homoafetivas estão preparadas ainda para essa inserção. Porque eu acho que 
eles estão brigando muito pra entrar numa sociedade e eles estão acabando se 
expondo demais, sem eles perceberem o real dos fatos: que eles na verdade não 
precisam e as escolas estão apenas começando. “MARIA QUITÉRIA, professora, 37 
anos” (MOCHI, 2016, p.67). 

 
 

A narrativa sobre a escola estar preparada ou não para receber alunas/os 

filhas/os de mães lésbicas apontaram para um aspecto evidente de violência 

simbólica que possui na heterossexualidade, sua via fértil. Para Bourdieu (1999, p. 

21), o espaço da escola pode apresentar como “[...] um dos fatores mais eficazes de 

conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, 
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e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural [...]”.  Pierre 

Bourdieu (1999), observou ainda, que a escola lida pelo viés das desigualdades de 

seleção e por possuir como característica, a insistência na homogeneidade entre as/os 

alunas/os, legitima e ao mesmo tempo contribui para a reprodução das 

desigualdades sociais. A exemplo disto, a resposta acima em destaque de uma 

professora que diz que não só a escola não está preparada, como as próprias famílias 

lesboafetivas também não estão. Percebemos assim, que para que a escola de fato 

tenha um ambiente nutrido de educação igualitária para todas/os as/os alunas/os, a 

diferença precisa ser considerada um direito e como tal, condutora estimulante de 

enriquecimento expostos em documentos oficiais de educação,  

 

Mais do que fugir da função social, democrática da escola, minha 
interlocutora golpeia os princípios de igualdade e diversidade, rompendo 
com documentos governamentais, como O Projeto de Formação Docente: 
“VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade 
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 
como princípios de equidade” (CNE/MEC, BRASIL, 2015), desautorizando e 
negando que os arranjos conjugais são e estão na sociedade (MOCHI, 2016, 
p. 67). 

 

A escola não estar preparada para receber famílias plurais desvia a 

responsabilidade uma vez que estas famílias existem e estão na escola, como mostra 

o dado coletado na pesquisa.  O município pesquisado foi o de Sarandi/Pr que conta 

com 17 escolas municipais de Ensino Fundamental. Dessas 17 escolas, em 9 delas 

foram encontradas famílias lesboafetivas totalizando 13 famílias atendidas no 

contexto escolar, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 1: Escolas identificadas 
 

ESCOLAS F 
Escola Municipal Acácia 2 

Escola Municipal Begônia 2 
Escola Municipal Gerâneo 1 

Escola Municipal Hortência 3 
Escola Municipal Cravos 1 

Escola Municipal Orquídeas 1 
Escola Municipal Narciso 1 
Escola Municipal Lírios 1 
Escola Municipal Tulipa 1 

Total 13 
Fonte: elaborada pela autora (2015). 
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Outro dado importante foi sobre se as professoras e pedagogas já haviam 

atendido famílias lesboafetivas, uma vez que a pesquisa é qualitativa e perpassa 

pelas informações de duas profissionais que exercem funções distintas na escola, 

sendo uma docente e uma pedagoga, ao confrontar os dados obtivemos a 

confirmação não apenas da existência dessas famílias na escola, mas também do 

reconhecimento de atendimento por parte das professoras:  

 

Tabela 2: Atende ou já atendeu alguma família de mulheres nesta ou em outra escola do 
município? 

Sim  13 
Não  9 
Não sabe se atende ou já atendeu 11 
Total 33 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

Para a pesquisa e seu desenvolvimento, os dados obtidos em campo podem 

dizer sobre silenciamentos e coibições das sexualidades não normativas. Ao 

responderem que não sabem informar se atendem ou já atenderam crianças que 

possuem mães lésbicas, temos um dado importante, essas 11 profissionais da 

educação nos mostra que é possível que tenhamos mais famílias lesboafetivas que 

podem estar silenciadas no ambiente da escola, “o silêncio e a ausência de falas a 

respeito das famílias formadas por duas mulheres na escola envergam o pensamento 

de que o que não é falado pode não existir” (MOCHI, 2016, p.56). Portanto, continuar 

no discurso de não estar preparada para receber as famílias lesboafetivas é um dado 

a ser revisto como conduta formativa, uma vez que o fazer pedagógico se dá de 

maneira cíclica e que para concebermos a escola pública que se orienta pelas leis 

vigentes para atender a todas as crianças sem discriminação, requer também, 

reconhecer suas famílias em qualquer que seja sua constituição afetiva 

maternal/parental.  

Remover da escola a responsabilidade às violências de gênero e sexualidade é 

também retirar do quadro de lições, a lição máxima escolar que é a vivência e a 

experiência social compartilhada no cotidiano. As famílias das lésbicas existem e 

suas/eus filhas/os também existem e a escola é lugar essencial para romper com a 

ideia hegemônica de que “[...] gays e lésbicas só possam se reconhecer como 
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desviantes, indesejados ou ridículos [...]” (LOURO, 2014, p. 72). Desta forma é 

possível indagar como “essas crianças se sentem seguras no ambiente escolar para 

aprenderem, fazerem relações sociais e confiantes, se sua configuração familiar é 

atravessada pelo divergente?” (MOCHI, 2016, p. 56).   Perguntada às profissionais se 

a escola está preparada recebemos o seguinte dado: 

 
Tabela 17: A escola está preparada para receber famílias femeafetivas35 nas reuniões de 

responsáveis? 

Sim  8 
Não 20 
A escola sim, a sociedade 
não  

5 

Total 33 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

De um total de 33 profissionais da educação, 20 delas disseram que a escola 

não está preparada e 5 afirmaram que escola está, mas a sociedade não. 

Compreendendo que a escola é instituição social, essas operadoras fazem a separação 

escola x sociedade como instituições separadas. Uma pedagoga que nomeamos 

durante a pesquisa de “Madeleine”, nos apresentou justificativa para a função da 

escola ser estritamente direcionada para o desenvolvimento intelectual, não 

importando os aspectos emocionais de alunas e alunos, 

 
 “[...] e que ninguém pergunte para mim, qual a minha opinião sobre o 
homossexualismo [sic]. Eu não faria isso se eu fosse você” (MADELEINE, 
Pedagoga, 27 anos). 

 

A função de pedagoga escolar tem peso de autoridade profissional na escola, 

seu posicionamento e direcionamentos pedagógicos possuem influência no trabalho 

com as professoras, desta forma, é lhe conferida a função de organização do trabalho 

pedagógico numa esfera de poder pela posição que ocupa. Sobre atos verbais 

responsáveis, a autora Judith Butler (2014) nos auxilia na compreensão: “[...] de fato, 

o que confere a esses atos verbais o seu poder é a operação normativa de poder que 

eles encarnam, mesmo sem se realizar inteiramente [...]” (BUTLER, 2014, p. 29). Em 

outra fala durante a entrevista, a pedagoga torna público através da linguagem, seu 

                                                           
35

 Durante o desenvolvimento da dissertação, elegemos o termo “famílias femeafetivas” para designar às famílias 

compostas por mulheres lésbicas. Atualmente no doutorado, optamos pelo termo “famílias lesboafetivas”.  
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posicionamento homofóbico nominando a homossexualidade de homossexualismo e 

explica que para ela trata-se de “[...] um desvio de conduta imperfeito entre o bem e 

o mal. ” (MADALEINE, pedagoga, 27 anos). 

Posições que colocam a homossexualidade e a heterossexualidade divididas 

em bem x mal, não só dão lugar privilegiado para heterossexualidade, como 

principalmente violentam conjugalidades que fogem à regra patriarcal da família 

heteronormativa, deixando à deriva, as crianças que pertencem às famílias 

lesboafetivas. Sabemos que tanto as pedagogas, quanto as professoras, sofrem com 

formações fragmentadas em suas lidas cotidianas, situação ainda mais danosa para 

formações pedagógicas sobre gênero e sexualidade na escola. Entretanto, essa 

fragilidade na formação não pode servir como mote para uma escola abrir mão do 

diálogo e enfrentamento à lesbo/homo/bi/transfobia. Cabe a escola tomar para si 

essa responsabilidade, “cumprindo com o compromisso profissional e professoral de 

garantir, por meio da escola, um espaço comprometido com a ética e que elimine as 

relações de poder sobre qualquer instância” (MOCHI, 2016, p.83). 

 

Escola e famílias lesboafetivas: a vontade do/de saber 

 

Professoras e pedagogas, antes mesmo de suas formações como docentes, já 

possuem desde a infância, uma formação familiar e educacional que foram 

construídas com reforços da nossa sociedade patriarcal, portanto, para essas 

profissionais de modo especial, valores culturais de seus contextos socioeducativos 

pesam sobre suas ações cotidianas no trabalho docente e como tal, a formação 

continuada para essas profissionais é recurso metodológico e obrigatório, uma vez 

que, para a articulação e mediação dos conteúdos curriculares, este parece ser o 

caminho “assertivo para o enfrentamento das pluralidades das relações afetivas 

contemporâneas e as variações nas práticas e conceitos sobre gênero e sexualidade” 

(MOCHI, 2016, p.100).  Perguntadas sobre a formação continuada em gênero e 

sexualidade as profissionais entrevistadas responderam: 
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Tabela 25: Já participou de cursos de formação sobre Gênero e Diversidade Sexual? 

Sim 4 
Não 29 
Total 33 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Tabela 26: Têm interesse em participar se for ofertado? 

Sim 31 
Não 2 
Total 33 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Esses dados nos direcionam para a urgência das formações pois, de 33 

profissionais entrevistadas, apenas quatro já participaram de formações nesta área, 

em contrapartida, a maioria delas, 31, possuem interesse em participar. Como 

resultado positivo e animador, temos à “vontade em saber” dessas profissionais, 

resultando um importante fio condutor para os estudos e discussões sobre as 

pluralidades familiares no  

interior da escola. Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a partir do momento 

em que a criança entra na instituição escolar, já é submetida a processos de divisões 

endereçadas pelo gênero de modo binário, aprendendo com essa divisão a 

estabelecer o que é percebido como próprio das meninas e dos meninos. Daniela 

Auad (2015, p. 45) observou em sua pesquisa, que: 

 
Para entrar e sair da classe, as filas de todas as séries eram divididas em “fila 
dos meninos” e “fila das meninas” [...] os jogos e as brincadeiras dos quais 
participavam a maioria de meninas e meninos, no pátio, também são 
expressivos. Eles podem revelar como as relações de gênero entre as crianças 
vão sendo construídas e, ao mesmo tempo, fabricam meninas, meninos, 
homens e mulheres. 

 
 

Por isso compreendemos o quanto a escola é lugar de aproximações e 

principalmente lugar de novas e possíveis aprendizagens que contribuam com o 

desenvolvimento humano e igualitário entre os gêneros. É o que assevera Daniela 

Auad (2006, p. 15): “[...] como a escola pode ser o lugar no qual se dá o 

discriminatório “aprendizado da separação‘ ou, em contrapartida, como pode ser 

uma importante instância de emancipação e mudança [...]”. Podemos destacar a 
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possibilidade de novas frentes pedagógicas capazes de possibilitar à escola, um 

espaço de formação e sociabilidade, ou nas palavras de Auad (2006), as relações de 

gênero nas práticas escolares podem resultar no “aprendizado da separação”36.   

Durante toda a vida vamos nos construindo e reconstruindo diariamente e 

essa constituição em constante transformação acontece de modo cognitivo, sexual e 

também no aspecto subjetivo de cada um/a de nós. Assim, nossas identidades vão 

dialogando, não podendo nos esquecer de que não-fixas, as identidades são mutáveis 

e com capacidade de reorganizar e desconstruir hegemonias heterossexistas 

aprendidas culturalmente. A formação continuada é sem dúvida necessária, o 

ambiente escolar se constitui em um contexto propício não só para a propagação de 

concepções sociais fundamentadas em referenciais hegemônicos, mas também das 

construções plurais produzidos no cotidiano, que muitas vezes promovem as 

diferenças como produtoras de desigualdades sociais. Durante a formação escolar, 

entendemos que ela deve ser “[...] considerada não como um período estritamente 

limitado da vida do indivíduo, mas como o desenvolvimento contínuo da 

consciência” (MÉZÁROS, 2014, p. 79). 

Nesse sentido, o processo de educar não é ato centrado na neutralidade, ao 

contrário, a educação se realiza de maneira intencional e ao reconhecer e visibilizar as 

famílias compostas por mulheres lésbicas e/ou bissexuais, a escola reconhecerá 

também, atendimento igualitário para todas as outras famílias das crianças, deixando 

de lado seu foco festivo para a comemoração do “dia dos pais” e “dia das mães”, 

passando a garantir o acesso à escolarização, mas, principalmente, a abertura de 

espaços acolhedores e socializadores para as crianças.  

Durante a pesquisa foi comum encontrar no interior das escolas cartazes como 

esse: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 O conceito “Aprendizagem da Separação” foi enunciado por Daniela Auad em sua tese Relações de gênero 

nas práticas escolares: da escola mista ao ideal de co-educação (AUAD, 2004).   
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Figura 3: Mural de Homenagem aos Pais. Escola Municipal Amarílis 

 

Fonte: acervo da autora (2015). 

 

Ainda que se pese que tenhamos felizmente crianças que possuem pais 

cumpridores de suas responsabilidades paternas, esse modelo de “papai meu herói” 

não abraça a maioria das crianças. Com esse tipo de ornamento figurativo do homem 

como pai, a escola provoca um terreno difícil de se pisar. Heleieth Saffioti (2015) 

apresenta uma pesquisa realizada na década de 90 onde todos os agressores sexuais 

eram homens e destes, “71,5% eram os próprios pais biológicos” (SAFFIOTI, 2015, p. 

21). Retomando o resultado desta investigação, Saffioti (2015, p. 21) assinala que: “O 

pai continua a ser o grande vilão, devorando sua própria prole, constituindo este fato 

uma agravante tanto penal quanto psicológica”.  

Portanto, precisamos “saber” pensar uma escola capaz de lidar com as 

diferenças como positivas, onde a representatividade real de mães lésbicas sejam 

contempladas nas reuniões pedagógicas e nos modelos a serem trabalhados pela 

escola, assim, garantiremos visibilidade para todas as formas familiares e retiraremos 



     273 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

o peso do modelo padrão heterossexista de família industrialmente comercializada. 

Além de garantirmos um espaço humanizador e democrático para todas as pessoas, 

garantiremos também possibilidade(s) para se trabalhar as inúmeras formas de ser e 

de se constituir uma família, gestando a necessidade acerca da visibilidade de mães 

lésbicas, conscientizando-se de que o espaço escolar seja um espaço político de poder 

e que possua papel fundamental para práticas pedagógicas, construindo laços de 

amizade e de afetividades enriquecedoras, priorizando a qualidade no atendimento 

das crianças desde a educação básica, a partir da valorização da cidadania, das 

configurações familiares a que pertencem e do comprometimento com a 

solidariedade social. 

 

Considerações finais 

 

“[...] não há como falar de lesbofobia, ou sequer de homofobia, sem expor o 
sexismo que permeia quase todas as relações sociais. [...]Uma educação e 
formação antissexista e feminista poderá contribuir em muito no combate à 
homofobia” (LEONEL, 2011, p. 96). 

 

Apresentar alguns dos resultados da pesquisa realizada no mestrado nos 

ajuda a repensar em como as relações enviesadas pelo gênero são atribuídas às 

crianças filhas e filhos de mães lésbicas. Ao posicionar dentro da escola a pauta sobre 

famílias lesboafetivas, possibilitamos a criação de um espaço importante de debate e 

crescimento de solidariedade social. A conclusão deste artigo tem como arremate o 

desejo por uma escola pública capaz de superar a objetivação na dualidade binária, 

centralizada nos modelos familiares patriarcais. Como compromisso pedagógico, os 

dados apresentados ao longo do texto, proporcionam voz para a existência dessas 

famílias e também para a prática docente, uma vez que ao falar sobre as pluralidades 

familiares, rompemos com o silêncio no enquadramento das sexualidades.  

É nas salas de aulas, nos corredores e no pátio da escola, dentro e fora dos 

portões, que interações humanas se cristalizam, sendo nossa responsabilidade 

docente, romper com as normas sexistas e heterocentradas. Ao conversar com as 

professoras e pedagogas, a maternidade lésbica foi retirada do “não-dito” e “não-

visto” para a identificação e existência no interior das escolas, ultrapassando assim, a 
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barreira do interdito. Vange Leonel (2011), nos ajuda a pensar sobre essa 

invisibilidade quando diz que, “as mulheres sempre foram mais invisíveis 

historicamente. As lésbicas, em particular, parecem estar menos expostas na mídia, 

nas ruas e nos ambientes de trabalho” (LEONEL, 2011, p. 96). Por isso é tão 

importante posicionamentos visíveis para as crianças e suas famílias, e é de nossa 

responsabilidade como docentes, operadoras e operadores em/na educação, a 

construção de um ambiente escolar livre de sexismo, machismo, lesbofobia e todas as 

formas de violências e opressões.  
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Resumo 
Esse trabalho visa socializar pesquisa realizada no âmbito do Mestrado, que objetivou 
conhecer como as questões de gênero são (ou não) debatidas perante as práticas da Educação 
Infantil em Juiz de Fora (MG). Tal questão se amparou no reconhecimento do direito de 
cidadania das crianças de 0 a 5 anos, que implica em relações de respeito, acolhimento e 
formação condizentes aos pressupostos democráticos relativos à participação social e ao 
combate às desigualdades. Partindo dessa premissa, a categoria gênero foi eleita como pilar 
de análise, uma vez que atua no cerne de relações desiguais de tratamento ensinados desde a 
infância. A metodologia adotada contou com combinação de pesquisa bibliográfica, 
documental e entrevistas, que renderam elementos para um estudo comparativo. O estudo 
bibliográfico analisou materiais destinados à formação de professoras e professores, 
disponíveis no site do MEC. A busca documental considerou a Educação Infantil em 
documentos de âmbito nacional e municipal. Já as entrevistas foram realizadas com 
professoras, com pessoas do setor de Educação Infantil da Secretaria de Educação e com 
representante da Coordenadoria de Políticas Públicas Casa da Mulher. O mapeamento das 
fontes foi realizado com o intuito de saber se o tema gênero era visibilizado nas intenções 
pedagógicas destinadas às crianças, bem como a opinião das entrevistadas acerca dessas 
colocações. O debate dos dados se deu a partir das contribuições de referenciais teóricos 
feministas que apontaram um quadro de disputas e tensões em muitas esferas sociais, mais 
especialmente na Educação. A pesquisa concluiu que o gênero se faz presente como prática e 
política, já que é constante foco de embates de diversos setores da sociedade que discordam 
sobre a abordagem do tema e com isso, a relutância em prescrevê-lo nos textos educacionais. 
Talvez por esse motivo, os documentos trazem (quando trazem) orientações muito vagas, o 
que indica um entendimento precário tanto sobre a definição do termo gênero quanto de seu 
espectro de atuação. As fontes teóricas enfatizam o aspecto da construção social, por meio de 
práticas desiguais e reiteradas, inclusive na escola. Ao lado disso, os movimentos sociais vão 
resistindo pela ampliação dos direitos adquiridos pelas mulheres e crianças, no que tange ao 
acesso e permanência na Educação e também contra a invisibilização de práticas sexistas, já 
que ter direitos formalizados nem sempre significa que todas as pessoas sejam reconhecidas 
e legitimadas da mesma maneira.  Diante do exposto, uma Educação que se omite a debater 
as relações de gênero denuncia uma situação de desacordo tanto com as múltiplas realidades 
de seu público quanto com os fins sociais da escola, empobrecendo a formação cidadã de 
todos os membros da sociedade. Isso indica um flagrante desrespeito às minorias sociais e 
aos avanços que situam as infâncias como categoria a ser beneficiada como prioridade, o que 
é urgente ser revisto na pauta educacional e política.  
Palavras-chave: Educação Infantil, Relações de Gênero, Feminismos, Democracia, Infância. 
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Tecendo Gênero e Educação Infantil: primeiros enfoques 

 

O termo qualidade tem sido evocado para ilustrar as preocupações que giram 

em torno das discussões relacionadas à Educação. Não obstante a polissemia da 

palavra, que não pode ser pensada descolada de uma realidade a ser ampliada, como 

bem ressalta Micarello (2012) em suas análises, a qualidade da Educação é pensada 

nesse trabalho em termos políticos, numa ampla conjuntura que alia dimensões como 

o acesso, a permanência e o reconhecimento das relações das/com as minorias sociais 

que frequentam a escola. A importância da escolarização reside, dentre outras 

potencialidades não menos relevantes, em concorrer para a formação política e 

humana das crianças pequenas, nas quais a discussão sobre as relações de gênero se 

fazem úteis ao desprendimento de pré-julgamentos sobre o comportamento e da 

participação social das pessoas nos espaços de convivência, de modo geral.  

Pensando desta maneira, a consideração de autoras feministas como 

arcabouço teórico para dialogar com as intenções da Educação Infantil em muito nos 

auxiliou a descortinar um panorama de desigualdades que paira sobre esse nível de 

ensino. Embora os direitos das crianças tenham sido legalmente reconhecidos e 

reiterados nos textos educacionais há mais de vinte anos, o que se observa é uma 

série de desrespeitos relacionados à não adoção das contribuições de militância 

política, social e teórica sobre as infâncias. Para citar um desses desrespeitos, 

destacamos o descaso para com a condição de ressignificação ativa da realidade na 

qual a criança se insere. Se esse princípio fosse levado em consideração, não existiria 

atualmente a relutância de partidos políticos e setores conservadores em votar contra 

a abordagem do tema gênero junto a Educação, pois, ao contrário dos argumentos 

ligados a perniciosidade sustentados por esses setores, prevaleceria o entendimento 

do contato saudável e enriquecedor com referências de mundo distintas daquelas 

que a criança já tem acesso. Destacamos também os benefícios de se privilegiar outras 

maneiras de ser e estar no mundo, a partir de outras práticas e/ou rotinas que não 

valorizem somente um ou outro determinado tipo de “perfil” de existência, 

respeitando a pluralidade humana. Com isso, também se respeita a perspectiva 
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democrática que assegura as condições de bem estar e participação de todas as 

pessoas no convívio social. 

 O quadro de disputas de setores conservadores da sociedade em manter 

acepções das relações de gênero tradicionais vem afetando de maneira irresponsável 

os fins sociais da Educação, e é reflexo de posturas que remontam à história desse 

campo e suas relações de aproximação com os projetos de sociedade, dialogando 

com seus valores e com supostas exigências sociais e formas de realização que 

favorecem desta ou daquela maneira situações de direitos e reconhecimento social. 

Essas dimensões são facilmente percebidas ao se adotar como categoria de análise as 

relações de gênero, já que estas colocam as mulheres e crianças como seres frágeis e 

incapazes, não sendo consideradas como aptas a desenvolverem seus potenciais. A 

consequência disso é que essa parcela da população tem sido invisibilizada, situação 

essa totalmente incoerente aos pressupostos de direito alcançados e suas condutas de 

manutenção, o que coloca como urgente a ação do Estado e a articulação de toda a 

sociedade para a garantia desses direitos (RAMOS,2016).  

Essas breves considerações foram obtidas a partir da movimentação de 

pesquisa conduzida perante fontes bibliográficas, documentais e entrevistas, 

considerando aspectos históricos, políticos e pedagógicos envolvidos nessa grande 

conjuntura que é educar envolvendo competências, desenvolvimento, direitos, 

respeito e afeto. A esse leque acrescentam-se formação profissional (inicial e 

continuada), justiça social, detecção e combate de situações de violência, apoio 

institucional, entre outros. Esses elementos serão debatidos nesse texto, para que 

continuemos a nos questionar e nos empenhar sobre nossas responsabilidades como 

educadoras/es das infâncias, na valorização de debates que produzam junto às 

crianças o discernimento sobre justiça e respeito por todas as pessoas. 

 

Coleta bibliográfica comentada sob a ótica feminista 

 

Discussões que enfocam o tema gênero e suas interfaces junto à Educação não 

são tema recente. Autoras feministas há muito se debruçam sobre os impactos das 

relações de gênero, abordando-as de maneira inovadora em perspectiva histórica e 
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política, o que as permitiu recolher elementos que revelam sobre a potência das 

construções sociais, repassadas contínua e repetidamente, assim como suas 

consequências. A aparente naturalidade dos costumes, do uso da linguagem e de 

outras práticas corriqueiras, além da ressignificação de dinâmicas que envolvem 

poder, como nos ensina Joan Scott (1995), aliadas à condições de desinformação é que 

estão no cerne das resistências em se abordar temas como o gênero junto à crianças e 

também das/os jovens nas escolas. Os aspectos citados ilustram bem a atuação das 

construções sociais assim como sua presença nas indicações dos dados apurados na 

pesquisa de Mestrado, a serem detalhados a partir desse momento. 

As fontes bibliográficas adotadas para o desenvolvimento da pesquisa 

apontaram que o tema gênero se atrela à diversas esferas sociais como a Educação e 

as políticas públicas, o que abrange ações intersetoriais e a articulação de secretarias 

de governo no enfrentamento de práticas sexistas que afetam a participação social de 

mulheres e meninas, tanto na escola quanto fora dela. Foram selecionadas para essa 

etapa de pesquisa materiais que estão disponíveis via internet, no site do MEC, e que 

se referem à Educação de modo geral e também à Educação Infantil.  Esses materiais 

se destinam à formação continuada de professoras/es.  

Conforme as indicações do Caderno Temático da Secadi - Gênero e Diversidade 

Sexual na Escola: Reconhecer diferenças e superar preconceitos (BRASIL, 2007) - , a escola 

não deve se eximir de seu papel na construção das feminilidades e masculinidades, e 

nem ignorar os efeitos que esses processos de construção de subjetividades 

masculinas, “[...] femininas, hetero, homo ou bissexuais produzem sobre a 

permanência, o rendimento escolar, a qualidade da interação de todos os atores da 

comunidade escolar e as suas trajetórias escolares e profissionais” (BRASIL, 2007, p. 

35). Além disso, essa publicação também defende a articulação com os demais 

setores que estão envolvidos com a Educação, como os sistemas de ensino, 

movimentos sociais, meios acadêmicos, organizações da sociedade civil, organismos 

internacionais, entre outros. Assim sendo, para que o gênero e a pluralidade sexual 

sejam contemplados nas políticas educacionais, o citado material identifica ainda três 

eixos de trabalho: Planejamento, Gestão e Avaliação; Acesso e Permanência e 

Formação de Profissionais da Educação.  
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A esse diagnóstico se somam as contribuições do trabalho de Edilberto Sastre 

(2011), que analisa as maneiras pelas quais o fenômeno da violência escolar, muitas 

vezes relacionado às questões de gênero, se manifesta a partir de excessos e/ou 

carências existentes nas relações sociais. Ao se caracterizar por atos que envolvem 

coação e brutalidade, as manifestações de violência necessitam ser combatidas por 

ações que regulem e recuperem os pressupostos da sociedade democrática. Dessa 

forma, está colocada a importância do estabelecimento de diretrizes que envolvam as 

dimensões do Planejamento, Acesso e Permanência, como apontado no material 

anterior. 

 Já nos materiais que tratam especificamente da Educação Infantil, o tema 

gênero é mencionado na maioria das publicações. Sempre de maneira benéfica, a 

abordagem do tema junto às crianças pequenas se relaciona à promoção da 

igualdade de oportunidades educacionais, combate ao racismo, dominação etária, 

sócio-econômica, regional, linguística e religiosa (BARBOSA, 2010). Destaca-se a 

indicação da intervenção de professoras/es em combate aos preconceitos de gênero, 

classe e etnia, utilizando-se como canal as brincadeiras e brinquedos 

(KISHIMOTO,2010). As interações adulta/o /criança também são foco do trabalho 

de Iza Luz (2010), que pondera sobre a potencialidade do trabalho com gênero em 

concorrer para a desconstrução de visões adultocêntricas.  Já Márcia Gobbi (2010) 

ressalta que o gênero é aspecto fundamental para que as expressões das crianças 

sejam respeitadas na Educação Infantil, pois relaciona-se diretamente com as 

múltiplas realidades, assim garantindo o respeito à escuta e a abertura ao diálogo e a 

outros códigos culturais. No que toca as questões curriculares, o gênero também é 

retomado como um dos fatores que ilustram a constituição plural da criança 

brasileira, condição fundamental à construção dos currículos da Educação Infantil 

(OLIVEIRA, 2010). Aspecto este que também é apontado no texto de Silva e Pasuch 

(2010), agora enfocando as especificidades da Educação Infantil no campo, marcada 

por uma visão dicotomizada de espaço urbano e rural. No debate sobre esse 

entendimento conservador, as autoras mencionam o gênero como um dos elementos 

que configuram as múltiplas possibilidades de ser criança, de maneira conectada à 

outras categorias sociais, como a de filiação comunitária, ressaltando a importância 
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do respeito às singularidades individuais e coletivas das crianças. Por fim, o texto de 

Damaris Maranhão (2010), embora trate do tema da saúde infantil com o enfoque na 

área da pediatria, nos remete a um avanço referente à concepção de cuidado na 

Educação Infantil. A autora se furta da associação comum entre maternidade e 

docência como atribuição natural do sexo feminino, distinguindo as duas atividades 

e reconstruindo uma estruturação tradicional de gênero presente na Educação 

Infantil.  

 

Análise dos documentos educacionais 

 

Elencados os aspectos necessários para que se realizem ações de discussão 

sobre o tema gênero na Educação, e sua comprovada importância, é triste constatar, 

mediante leitura de documentos nacionais e municipais referentes à Educação 

Infantil, que são ínfimas, quando existentes, as preocupações em abordar o gênero e 

reconhecê-lo como fator que origina inúmeras desigualdades. As primeiras Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) não fizeram menção 

ao gênero em suas orientações, embora o tema tivesse sido longamente detalhado em 

seu espectro de atuação pela relatora Regina Alcântara de Assis, na forma da 

identidade tanto de alunas/os, famílias, professoras/es e profissionais da escola. Já a 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que atualizou as mesmas Diretrizes no 

ano de 2009, mencionou explicitamente, em seu artigo 7º, inciso V, a abordagem do 

tema gênero, em que as escolas devem ir proporcionando “[...] novas formas de 

sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade democracia, a 

sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. (BRASIL, 

2009, p. 2).  

Obedecendo a essa prescrição, os Indicadores de Qualidade da Educação 

Infantil, também de 2009, dão larga atenção à dimensão da qualidade nesse nível de 

ensino, inclusive condicionando-a à dependência de fatores econômicos, sociais, 

culturais e históricos, mencionando os direitos da mulher e a responsabilidade 

coletiva com a Educação das crianças pequenas (BRASIL, 2009, p. 11). Nas diversas 
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dimensões relacionadas à promoção da qualidade dos serviços, o gênero aparece, 

como no tocante às relações com o ambiente natural e social e na formação 

profissional. Porém, não é citado no que diz respeito às interações, nem no contato 

com as famílias.  

Ainda que apresentando problemas, as propostas educacionais nacionais de 

Educação Infantil se fizeram mais proativas que as do município de Juiz de Fora 

(MG). Foram analisadas as duas propostas elaboradas nesse âmbito:  uma datada do 

ano de 2010 e a outra do ano de 2011. Gênero é citado apenas uma vez no primeiro 

documento, em referência a utilização de materiais em sala de aula. Mas é citado de 

maneira equivocada, pois orienta que os brinquedos devem ser explorados 

independente do gênero. Podemos afirmar que esses instrumentos são 

independentes de gênero? Obviamente que não, já que o brincar carrega significados 

ligados a modelos de masculinidade e feminilidade, como apontam diversos 

trabalhos, como os de Cruz, Silva e Souza (2008). A proposta municipal de 2011 não 

faz referência ao tema em nenhum momento, o que denota um desacordo com as 

proposições das Diretrizes Curriculares, lembrando que elas têm caráter mandatário 

em todo o país. 

 

Lugares de fala: Escola, Secretaria de Educação e Casa da Mulher 

 

Entre idas, vindas e equívocos, as entrevistas revelaram muitos elementos 

interessantes à essa reflexão. Embora seja unânime o reconhecimento da importância 

da categoria gênero, as entrevistadas da Secretaria de Educação têm um tom de fala 

bem próximo ao adotado pelos documentos da Educação Infantil, em expressões 

genéricas e imprecisas sobre o tema. Já a entrevistada da Coordenadoria de Políticas 

Públicas Casa da Mulher nos pareceu mais interada dos mecanismos de ação política, 

aproximando sua fala com o que nos expôs as publicações do site do MEC. As 

professoras da rede apresentam grande sensibilidade para o trato do tema gênero, ao 

passo que por vezes demonstram insegurança quanto às saídas que propõem para os 

conflitos a que estão expostas no trabalho na Educação Infantil. Elas criticam fatores 

como a formação inicial ou continuada e algumas rotinas das escolas, como a 
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visibilidade de certos temas somente em datas comemorativas, por exemplo. E 

contam sobre suas angústias em lidar com muitas situações em que o gênero se faz 

presente, como nas filas e no trato com as famílias das crianças. Elas atribuem a isso o 

fator da formação e os valores repassados em suas trajetórias pessoais.  

A entrevistada da Coordenadoria situa a importância da intervenção do poder 

público no combate ao sexismo e à violência contra as mulheres, e as entrevistadas da 

Secretaria de Educação dão ênfase às ações de formação promovidas pela instituição, 

que trazem o gênero em termos de avanços históricos, como a fundação de escolas 

mistas e o reconhecimento das hierarquizações de gênero. Contudo, pecam por ainda 

não considerarem as demandas dos segmentos LGBTT em seus discursos. A 

Secretaria também não tem a pretensão de atualizar os documentos municipais, o 

que poderia ser profícuo tendo em vista a informação da existência de grupos de 

estudos de professoras/es promovidos pela instituição e também por se tratar de 

documentos de referência de trabalho para as/os profissionais que se dedicam à 

Educação das crianças pequenas. 

  

Para continuar refletindo 

 

Tendo em vista essa breve exposição, é possível considerar algumas (muitas!) 

frentes envolvidas quando o assunto em pauta é o gênero na Educação. 

Principalmente se considerarmos os feminismos como ferramenta teórica. Para Susan 

Faludi (2001, p. 65), “[...] toda a vez que as mulheres parecem ter algum sucesso na 

sua marcha rumo à igualdade, surge uma inevitável geada atrapalhando o 

florescimento do feminismo”. Tudo nos leva a crer que a movimentação contrária ao 

tema gênero tem o objetivo de resguardar a autoridade masculina em ações de 

restrição, opressão, violência, discriminação e negação do respeito aos direitos de 

outros seres humanos que não eles próprios. É o que fica demonstrado quando 

retomamos os ensinamentos da pesquisadora Maria Victoria Benevides, que ao tecer 

considerações sobre o princípio da cidadania ativa, nos ensina que a organização 

social democrática deve se voltar à participação cidadã, seja como governante ou 

como cidadã/ão comum. Lutando ferrenhamente contra o desrespeito à esse 
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princípio, os feminismos “[...] questionam as relações de poder e a exploração de 

pessoas umas sobre as outras” (AUAD, 2003, p. 87).   Logo, quando se nega a 

discussão sobre a categoria gênero, como ocorreu nos materiais selecionados na 

pesquisa e no Plano Nacional de Educação no ano de 2014, uma série de perguntas 

fica no ar. Qual a razão de se omitir um debate que visibiliza justamente a principal 

causa da discriminação contra a mulher? Qual a razão de não favorecer 

questionamentos sobre os direcionamentos completamente distintos das expectativas 

sociais atribuídas à mulheres e meninas, homens e meninos? A escola é seara fértil ao 

debate e à ressignificação de conhecimentos, pois, no que diz respeito ao gênero, a 

opressão social de mulheres e meninas adquire muitas roupagens, diferentemente ao 

longo dos tempos e em cada lugar.  Muitas conquistas das mulheres, como o 

exercício do voto, à candidatura política, o acesso às creches e a Lei Maria da Penha 

foram e continuam sendo batalhas cotidianas que, embora asseguradas por lei, são 

demandas que necessitam ser reafirmadas diante das invisibilizações dos 

machismos, que teimam em atacar direitos legítimos. Em movimento correlato, as 

crianças também são desmerecidas em seus direitos, pois sofrem com um retrocesso 

educacional ao terem os currículos da Educação Infantil empobrecidos pela retirada 

de temas sociais como o gênero. Isso equivale a conceber que as crianças pequenas 

são incapazes de lidar com demandas da realidade. Os impactos da omissão sobre o 

debate do tema gênero são visivelmente denunciadores do que a falta de 

(in)formação provoca em termos de justiça social. Desmerece direitos ao invisibilizar 

pessoas e vai na contramão do que pretende uma Educação de qualidade. 

Pesquisas como as de Ferreira (2010) apontam como caminho de combate a 

ação da política pública, uma vez que ações regulamentadas resguardam direitos e 

consolidam o que se pretende realizar, ganhando a sociedade de forma ampla e 

maximizando os interesses de todas as pessoas. Diante da bagagem teórica acessada 

nesse trabalho, as condições necessárias e os benefícios uma Educação Infantil não 

sexista já foram apontados. Recuperar tais condições e benefícios poderiam ser fonte 

inspiradora de uma política educacional para as infâncias, pois uma Educação de 

qualidade é acima de tudo um direito delas. 
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Resumo  

Lutar por uma escola mais justa e mais democrática é um dos mais fortes ideais agregadores 
dentre as pessoas que trabalham, pesquisam e militam na área de Educação. Apesar disso, ao 
longo da formação docente, parece restar insuficiente o debate acerca de quais concepções de 
justiça estão presentes e são recorrentes tanto nos debates educacionais quanto nas searas 
mais amplas da sociedade. Para Schilling (2013), há uma dificuldade muito grande em se 
delimitar, abstratamente, o justo. Ao encontro das palavras de Schilling, Dubet (2004) 
também acredita que existem diversas maneiras de se definir justiça. Porém, segundo o 
autor, para a construção de uma escola mais justa a escola deveria levar em conta as reais 
desigualdades e procurar, em certa medida, compensá-las. O presente trabalho tem como 
enfoque realizar possíveis aproximações entre escola justa e o debate das relações de gênero. 
Primeiramente, discutirá os conceitos de gênero e escola justa. Em seguida, analisaremos a 
presença e a ausência de gênero em alguns documentos fundadores da educação no Brasil e 
em alguns documentos mais atuais. Por fim, analisaremos 10 trabalhos que foram 
encontrados e selecionados através de pesquisa bibliográfica, e que apresentavam em seu 
título conceitos como “escola justa”, “escola democrática”, “educação para democracia” e 
“educação e democracia”. Toda essa análise documental e bibliográfica se faz relevante no 
atual momento em que vivemos de tensionamentos e enfrentamento aos retrocessos.   
Palavras-chave: Educação, Democracia, Escola justa, Escola democrática, Gênero. 

 

 

Introdução 

 

 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado da faculdade de educação 

(FACED), da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ainda esta em andamento e 

que tem como objetivo realizar possíveis aproximações entre escola justa e o debate 

das relações de gênero. 

O interesse em pesquisar este tema surgiu a partir de muitos questionamentos 

e incômodos. Quando falamos em uma escola justa e democrática de quais 

concepções de justiça estamos nos apropriando? Quais discussões e categorias devem 

se fazer presentes, no cotidiano de uma escola, para que possamos considerá-la uma 
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escola mais justa? O termo escola justa é utilizado apenas como slogan? Ou seja, para 

conferir legitimidade ao discurso, sem haver uma problematização de como o uso 

dessas noções pode implicar em uma mudança na prática (AUAD, 2002,2003). A  

Ao pensar em democracia, Benevides (1996) traz alguns pontos que estão 

estreitamente ligados aos valores democráticos e um deles nos interessa para o 

desenrolar deste trabalho. É “o respeito integral aos direitos humanos”, cuja essência 

consiste na vocação de todos – independentemente de diferenças de raça, etnia, sexo, 

instrução, credo religioso, opção política ou posição socioeconômica –, “a viver com 

dignidade’’. Esse respeito aos direitos humanos e às diferenças de cada indivíduo 

está intimamente ligada a busca por uma Escola mais justa e democrática.  

Quando pensamos nos dias de hoje, o que vemos é que a categoria gênero 

muitas vezes continua silenciada no âmbito da Educação no Brasil., porém “em 

nossas escolas devemos educar crianças, jovens e adultos de diferentes etnias, 

gêneros e origens sociais e culturais para se tornarem pessoas capazes de 

desenvolver todo seu potencial na sociedade” (PEREZ, 2004, p. 9). É flagrante o 

desmonte de diversas políticas inclusivas no âmbito da educação nacional e que 

atingem diretamente o trabalho pedagógico dos professores e professoras no 

cotidiano escolar, o que torna este tema mais que relevante, necessário.  

Desta forma, iremos primeiramente trazer alguns conceitos norteadores do 

trabalho, que são: escola justa e gênero. Faremos diálogo com autoras consideradas 

de referência para o debate desses conceitos. 

Em um segundo momento, iremos discutir a presença ou a ausência de gênero 

em alguns dos documentos fundadores da educação no Brasil e em alguns 

documentos mais atuais. 

Por fim, iremos analisar a presença da categoria gênero em 10 trabalhos 

encontrados e selecionados através de pesquisa bibliográfica no site do Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), em que foram pesquisados trabalhos e artigos 

que tinham em seus títulos as seguintes palavras-chave: escola justa; educação 

democrática; educação para a democracia; e educação para a cidadania. 
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Conceituando gênero 

 

De acordo com Auad (1998), o conceito de gênero, sem sombra de dúvidas, é 

um terreno de muitas controvérsias. Dessa forma, para que possamos tecer nossas 

aproximações entre gênero e escola justa, precisamos esclarecer de que gênero 

estamos falando, ou seja, de quais noções de gênero nos apropriamos. 

 Segundo Joan Scott (1995) o termo gênero teve sua aparição entre as feministas 

americanas e sua utilização tem o intuito de enfatizar o caráter fundamentalmente 

social das distinções baseadas no sexo, ou seja, em um sentido mais literal, o termo 

gênero começou a ser utilizado como uma maneira de se referir à organização social 

da relação entre os sexos. 

 No que se refere ao debate no campo do social, Guacira Louro (1997) observa 

que é nele que se constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos, 

e as justificativas para as desigualdades precisariam ser procuradas nos arranjos 

sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade e nas formas 

de representação, e não mais nas diferenças biológicas. 

Sendo assim, essa construção biológica e histórica de sujeitos femininos e 

masculinos não é única diante da diversidade existente, portanto, “é imprescindível 

entender que há diferentes construções de gênero numa mesma sociedade [...].” 

(LOURO, 1994, p. 35). 

Helena Santos (2013) vai expor que essas construções desiguais e muitas vezes 

machistas são fruto de uma sociedade patriarcal onde impera um discurso 

dominante que é machista, e que se apresenta para todos como uma lei, e que há 

pouco espaço para uma reflexão crítica acerca desse discurso 

De acordo com Dagmar Meyer (2003),  

 

O conceito de gênero passa a englobar todas as formas de construção social, 
cultural e linguística implicadas com os processos que diferenciam mulheres 
de homens, incluindo aqueles processos que produzem seus corpos, 
distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e 
sexualidade. (MEYER, 2003, p. 16). 
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 Para Scott (1995, p. 86), além de o termo gênero ser um elemento constitutivo 

das relações sociais, ele também é utilizado como “uma forma primária de dar 

significado às relações de poder”. Sendo assim, para esta autora, o termo gênero 

muitas vezes é empregado como uma forma de minimizar as diferenças e as relações 

de poder ainda existentes, não mais sendo utilizado como uma forma de justificar as 

diferenças hierárquicas.  

De acordo com Auad (2004):  

 
O gênero não é sinônimo de sexo (feminino ou masculino), mas corresponde 
ao conjunto de representações construído por cada sociedade, através de sua 
história, para atribuir significados, símbolos e características para cada um 
dos sexos (p. 42). 

 
 

Para Louro (1994, p. 36), todo indivíduo constrói sua identidade a partir das 

relações sociais e culturais e, também, a partir da forma como ele mesmo se vê; 

portanto precisamos entender o “fazer-se homem ou mulher como um processo e 

não como um dado resolvido no nascimento”. A autora complementa, 

argumentando que são as concepções de cada sociedade em conjunto com as práticas 

do dia a dia que acabam sendo masculinizantes ou feminilizantes, isto é, que irão 

construir o feminino e o masculino, sempre postos em relação.  

Neste sentido, Auad (2004) irá propor que o modo como percebemos cada um 

dos gêneros acaba pressupondo oposições e polaridades. “O feminino é, na maioria 

das vezes, associado à fragilidade, à passividade, à meiguice e ao cuidado. Ao 

masculino, correspondem atributos como a agressividade, espírito empreendedor, 

força e coragem” (AUAD, 2004, p. 42-43). 

Porém, precisamos compreender o masculino e feminino como mutáveis, 

dinâmicos e não como elementos estáticos. Essas construções “se fazem de acordo 

com diferentes modelos, ideais, imagens que têm as diferentes classes sociais, raças, 

religiões, etc. sobre mulher e sobre homem” (MEYER; LOURO, 2003, p. 47). 

Por fim, compartilho das palavras de Daniela Auad (2004) para dizer que 

quando questionamos o que percebemos como diferenças entre homens e mulheres, 

e neste caso, entre meninos e meninas, e as maneiras como tais diferenças acabam 
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sendo naturalizadas em nossa sociedade, podemos contribuir para a explicitação da 

construção dessas diferenças e para a luta contra as desigualdades. 

 

Conceituando escola justa 

 

Justiça: Particularidade daquilo que se encontra em correspondência (de 
acordo) com o que é justo; modo de entender e/ou de julgar aquilo que é 
correto (Dicionário online de português). 

 

 Ao buscarmos o significado de justiça no dicionário encontramos várias 

definições. Tadeu Barbosa (2009) acredita que justiça é a virtude de dar a cada um 

aquilo que é seu por direito, porém, não é possível definir com precisão o real 

significado da palavra justiça, pois o que é justo para um, pode não ser justo para 

outro.  

Segundo Gaciela Alba, Fabíola Olivo e Pedro Olivo Filho (2009, p.8255), “a 

educação escolar é um dos direitos sociais da pessoa para o mundo contemporâneo, 

visando o processo de desenvolvimento da capacidade intelectual do ser humano, 

gerando a sua melhor integração individual e social”. O acesso à ela e a oferta de 

novas oportunidades educacionais sempre foram e continuam sendo a melhor 

maneira de construir uma sociedade mais democrática e com menos exclusão social. 

Porém, apesar de termos visto um crescimento quanto à igualdade de acesso e 

permanência às escolas e à educação, de acordo com François Dubet (2008), a crítica 

às injustiças escolares parece que nunca esteve tão viva quanto hoje.  

Dessa forma, para pensarmos em uma escola justa, que leve em conta os 

direitos sociais dessas pessoas, precisamos, primeiramente, “entender a escola como 

uma instituição fundamental na sociedade, isto é, como uma instituição da estrutura 

básica da sociedade, que é orientada pelos princípios da justiça social (ROHLING, 

VALLE, 2016).  

  Quando pensamos em uma escola justa, várias categorias são evocadas. Para 

Daniela Auad (2002,2003) não há uma educação para a democracia sem co-educação. 

Ou seja, não adianta apenas colocar meninos e meninas para estudarem na mesma 

classe. É preciso que sejam feitas problematizações acerca das relações de gênero e 

das relações entre os sexos que estão em jogo no cotidiano escolar. 
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 Já para Dubet (2008, p.381), uma justiça escolar se refere a um sistema de 

meritocracia onde “toda criança que entra na escola deve dispor das mesmas 

oportunidades de ter êxito escolar, independentemente de seu nascimento e de sua 

fortuna. A escola deve então construir uma competição justa a fim de que cada um 

obtenha o lugar que merece”. 

 Ainda de acordo com Dubet (2008, p.1) “uma escola justa deveria permitir a 

todos os estudantes alcançarem realizações, com base em seu próprio trabalho e 

talentos; uma escola é injusta quando as realizações de estudantes dependem das 

condições sociais e de renda de suas famílias”. 

 Por fim, compartilhamos da idéia de que uma escola justa é uma escola que 

assegura o direito à educação. E mais do que isso, que possibilita oportunidades de 

acesso e permanência e que não reproduza nenhum tipo de preconceito, ao contrário, 

que problematize as questões pertinentes ao cotidiano escolar. 

 

Pesquisa documental 

 

 Para conhecer um pouco mais sobre as aproximações entre o conceito de 

escola justa e as relações de gênero, partimos do entendimento de, primeiramente, 

apreender a legislação, pois ela é um dos elementos organizativos e orientadores da 

docência. Dessa forma, iremos nos aproximar das questões relativas à docência. 

Sendo assim, nesta pesquisa documental, foram analisados 3 documentos 

fundadores da educação no Brasil e 4 documentos mais atuais ligados à educação. Os 

documentos fundadores da educação no Brasil foram: a Lei de 15 de outubro de 1827; 

um contrato de professoras de 1923; e o Decreto N. 19.890. Já os documentos mais 

atuais foram: o Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto da Juventude; Plano 

Nacional de Educação (2014-2014); e os Planos Municipais de Educação. 

 Começando pelos documentos fundadores da educação no Brasil que foram 

analisados, podemos perceber que, de forma geral, naquela época ainda não se falava 

em gênero, porém, podemos perceber desigualdades muito grandes entre o trabalho 

de homens e mulheres daquela época. Aos homens eram destinados determinados 

papéis e habilidades que eram diferentes dos papéis impostos para as mulheres. De 
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acordo com Auad (2006), isso nos mostra a presença das relações tradicionais de 

gênero, que impõem expectativas sociais para cada um dos sexos.  

 Já nos documentos mais atuais podemos perceber alguns avanços. Começa-se 

a pensar no respeito às individualidades do indivíduo e a preservação da identidade, 

que segundo Louro (1994), é construída a partir das relações sociais e culturais e a 

partir da forma que ele mesmo se vê.  

Outro ponto presente nos documentos é o direito à educação, cultura, esporte 

e lazer, assegurando-lhes igualdade de condições de acesso e permanência na escola, 

além do direito de ser respeitado por seus educadores e educadoras. Essa igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola é um ponto importante, uma vez 

que, a violência e o preconceito aparecem como um dos grandes desencadeadores da 

evasão escolar.  

O único documento atual, dos 4 que foram analisados, que cita a categoria 

gênero é o Estatuto da Juventude, uma vez que, do Plano Nacional da Educação e de 

muitos Planos Municipais a categoria gênero foi retirada, após muitas críticas de 

bancadas religiosas e conservadoras.  

Neste Estatuto da Juventude aparece o direito à diversidade e à igualdade. 

Aparece também a categoria gênero, como um tema a ser discutido, assim como, a 

violência doméstica e sexual praticada contra as mulheres. 

Para finalizar, conseguimos ver muitos avanços dos documentos mais antigos 

até os dias de hoje, porém, muito ainda temos que avançar para a construção de uma 

escola justa e para o fim das desigualdades de gênero.  

 

Pesquisa bibliográfica 

 

 Para conhecermos um pouco mais sobre o que vem sendo escrito por 

pesquisadores e pesquisadoras, foram realizadas buscas no banco de dados do site 

do Scielo (Scientific Eletronic Library Online) com as seguintes palavras chaves: 

escola justa, educação democrática, educação para a democracia e educação para a 

cidadania. Estas palavras chaves deveriam ser encontradas no título dos trabalhos. 
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 Para nossa surpresa, foram encontrados um total de 10 trabalhos que 

apareciam alguma de nossas 4 palavras chaves em seu título. Isso demonstra que 

estes conceitos não vêm sendo muito discutidos nos últimos anos. 

 O próximo passo a ser analisado, após um levantamento de quantos e quais 

trabalhos foram encontrados, seria verificar a presença ou a ausência da categoria 

gênero no desenvolvimento destes trabalhos, uma vez que consideramos que não 

existe uma escola justa que não aborde e discuta as relações de gênero que se 

estabelecem no cotidiano da escola e da sociedade.  

 A partir da leitura de todos os trabalhos encontrados, podemos perceber que 

nenhum deles sequer cita a categoria gênero. Os pontos trazidos pelos autores e 

autoras como essenciais para se chegar a uma escola justa são: igualdade, 

meritocracia, avaliações, o papel do educador e da educadora, currículo, respeito 

integral aos direitos humanos, diversidade, combate a violência, entre outros.  

 Dessa forma, podemos perceber que ainda não há na bibliografia 

aproximações possíveis entre o conceito de escola justa e gênero, ou seja, a categoria 

gênero ainda não tem seu espaço e importância consolidadas nos possíveis (des) 

caminhos da escola justa. 
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“NÃO SE CONSOLIDA UMA DEMOCRACIA COM CADÁVERES 

INSEPULTOS”  

 
 

Roberta Cristina de Oliveira Saçço 38 
 
 

Resumo 
Este artigo se propõe discutir o desaparecimento forçado de pessoas na ditadura civil-militar 
brasileira. O objetivo principal deste estudo é analisar os métodos de desaparecimento 
forçados de pessoas durante o governo militar brasileiro e associá-los à dois contos da obra 
de Bernardo Kuscinki, “Velório” e “Joana”, publicados no livro “Você vai voltar pra mim e 
outros contos”. Em ambos os contos os corpos dos personagens jamais foram encontrados. O 
embasamento teórico que norteará essa investigação compreende uma série de trabalhos que 
se ocupam das relações entre testemunhos e trauma. Como forma de validação dessa 
hipótese basearemos nossa análise nos estudos de Márcio Seligmann-Silva e Maria Rita Kehl.  
Em termos comparativos, nosso objetivo é apresentar a literatura como um instrumento de 
luta por memória, verdade e justiça. Por meio de personagens ficcionais a história a todo 
tempo se atualiza e desperta no leitor os mais diversos sentimentos, que vão de comoção à 
raiva e à dor. De acordo com José Castello, em comentário na contra capa do livro “K”, de 
Bernardo Kuscinski, “a verdade e a imaginação expõem de modo gritante sua condição 
inseparável”. Nesse sentido, buscamos associar história oral e ficção para atualizar o debate 
sobre as graves violações dos direitos humanos cometidos pelos militares durante os 21 anos 
de ditadura civil-militar no Brasil. Precisamos atingir a maturidade democrática necessária 
para discutir os efeitos da ditadura militar nos dias de hoje, pois sabemos que  a discussão é 
urgente, haja vista que a falta de uma política da memória não permite que a democracia se 
consolide de fato em nosso país. Enquanto o Brasil não revisitar o seu passado e fazer 
emergir na sociedade as graves violações cometidas contra os direitos humanos durante a 
ditadura civil-militar (1964-1985), a violência e o autoritarismo vão resistir a qualquer avanço 
democrático. A frase da militante Maria Amélia Peres, em depoimento à CNV, é a inspiração 
desse artigo: “Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos”. 
Ignorar o passado não leva ao esquecimento, pelo contrário, perpetua a impunidade. O fato é 
que a imposição do esquecimento é mais uma crueldade com as vítimas que veem ignorada 
a história e sua história. É preciso reestabelecer a verdade e assumir um compromisso com e 
em prol das novas gerações para que o estado de exceção não se repita mais em nosso país. 
Palavras-chave: Ditadura Militar; Ficção; Trauma; Testemunho.  
 

A ditadura civil-militar brasileira não poupou  requintes de crueldade para 

punir aqueles que se opuseram ao regime. Embora os meios de comunicação não 

noticiassem o que realmente ocorria nos sinuosos labirintos da repressão, a tortura, a 

morte e os desaparecimentos forçados eram uma política de estado. A repressão não 
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resguardava ninguém. O Estado é perverso. Baseado no relatório final da Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), faremos um pequeno resumo das técnicas utilizadas 

pelo Estado brasileiro na sua arte sombria de fazer desaparecer corpos. 

Aproveitamos a oportunidade de recomendar a leitura, indispensável, do relatório 

final da CNV, o qual se faz leitura obrigatória entre nós.  

Os métodos de tortura utilizados pela ditadura eram tão cruéis que levavam 

os torturados à morte. No início da repressão os conflitos com armas de fogo, 

atropelamentos e suicídios eram as versões mais usadas para forjar essas mortes. Mas 

com o passar do tempo os altos índices desses crimes criaram uma desconfiança por 

parte da sociedade que mesmo calada por força da repressão começou a ver com 

desconfiança a ação dos militares. Era preciso um novo método que não deixasse 

pistas. E foi nesse contexto que os desaparecimentos forçados passaram a fazer parte 

da estratégia do Estado de ocultar os crimes cometidos pela repressão.  A 

predominância da prática do “desaparecimento” representou uma mudança de tática 

para esconder os assassinatos de presos políticos nas câmaras de tortura. Durante a 

ditadura militar 243 pessoas foram vítimas de desaparecimentos forçados de acordo 

com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Esse número representa 

mais da metade das mortes que chegaram a 434 pessoas.  

A CNV considerou desaparecimento forçado  

 

“toda privação de liberdade perpetrada por agentes do Estado – ou por 
pessoas ou grupos de pessoas que agem com autorização, apoio ou 
consentimento do Estado –, seguida pela recusa em admitir a privação de 
liberdade ou informar sobre o destino ou paradeiro da pessoa, impedindo o 
exercício das garantias processuais pertinentes” (CNV, 2014, p. 291).  

 

Todavia a supressão do corpo da vítima não é o suficiente para cessar o crime. 

Associado a outras violações como a tortura e a execução, o desaparecimento forçado 

é ainda associado pelo Estado repressor a outros delitos igualmente graves. De posse 

do corpo da vítima o Estado precisa dar fim aos restos mortais, e para isso há uma 

rede clandestina a serviço dele. Com objetivo de dificultar a identificação dos corpos 

e não deixar pistas, alguns procedimentos eram necessários, tal como o uso de nomes 

falsos para enterrar militantes políticos assassinados. Esse procedimento permitiu 
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que as torturas sofridas fossem acobertadas, e, a ausência dos familiares no 

reconhecimento dos corpos colaborou para que os médicos legistas continuassem a 

emitir laudos falsos sem que fossem cobrados pela adulteração desses documentos. 

Em alguns casos, para facilitar ainda mais o trabalho dos agentes repressores, as 

vítimas são enterradas como indigentes. O fato é que uma situação gerava uma 

outra, e assim para que os corpos fossem enterrados com uma falsa identidade, ou 

como mendicantes, o serviço funerário era todo ele corrompido. Neste caso, 

cemitérios públicos e valas clandestinas eram utilizados como método de ocultação 

de cadáver. Em São Paulo o cemitério de Vila Formosa ficou conhecido como um 

depósito de presos políticos, de acordo com o livro “Habeas corpus: que se apresente 

o corpo”, citado no relatório final da CNV. Esse cemitério favoreceu as forças da 

repressão, pois no local há um número elevado de sepultamentos sem jazigo 

definitivo. Isto contribuiu para que cada vez mais pessoas fossem enterradas nesses 

locais: 

 
pessoas classificadas como indigentes são mantidas enterradas por três anos. 
Pessoas identificadas são mantidas por até seis. Passados estes prazos, os 
restos mortais são transferidos para um ossário ou simplesmente se faz um 
novo sepultamento por cima. (CNV, 2014, p. 508).  

 

 

Entre os cemitérios utilizados pela ditadura militar está o Cemitério Municipal 

de Juiz de Fora. A jornalista Daniela Arbex em seu livro “Cova 312”, publicado em 

2015, investiga a morte do militante Milton Soares de Castro, único civil a participar 

da Guerrilha do Caparaó.39 De acordo com a versão oficial Milton teria se matado, 

num improvável enforcamento. No entanto através da investigação da jornalista fica 

esclarecido que Milton não se suicidou, mas foi morto; e seu corpo foi encontrado 

enterrado na sepultura 312, quadra L, do Cemitério Municipal de Juiz de Fora, daí o 

título dado ao livro.   

Outras técnicas e métodos foram usados para dificultar a identificação dos 

corpos. Entre eles estão o lançamento de corpos ao mar ou em rios, a incineração e o 

esquartejamento.  Em depoimento à CNV, o ex-coronel Paulo Malhães afirmou que 

                                                           
39

 A Guerrilha de Caparaó, ocorrida entre fins de 1966 e início de 1967, foi um  movimento de resistência 

armada à ditadura.   
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os corpos dos desaparecidos jamais seriam encontrados, porque no período de 

vigência da ditadura civil militar não era interessante para o aparelho repressor 

enterrar os corpos. Os agentes recorriam a outras maneiras de fazer desaparecer os 

corpos sem deixar rastros, sendo o lançamento ao mar e em rios uma dessas formas. 

De acordo com Malhães, os corpos eram lançados preferencialmente em rios, pois o 

mar poderia devolvê-los, ao passo que nos rios eles eram lançados em sacos com 

pedras que não permitiriam que boiassem. Estudos de anatomia que levavam em 

conta o inchaço do corpo eram realizados para determinar a quantidade de peso que 

deveriam ser acrescentados ao saco para que o corpo não flutuasse na água. Embora 

nos cause espanto, segundo o ex-coronel esse método do saco não era novidade. 

Tratava-se de uma técnica antiga e fora empregada numa operação do regime militar 

conhecida como “Operação Limpeza”. Essa estratégia foi utilizada para apagar os 

rastros do extermínio do Araguaia: diversos corpos que haviam sido sepultados 

foram desenterrados e lançados no Rio Araguaia.  

Paulo Malhães também contou à CNV as fases de descaracterização dos 

corpos. A arcada dentária e as pontas dos dedos eram retiradas e o ventre cortado 

para impedir que a produção dos gases durante a decomposição fizesse o corpo 

emergir. Chama a atenção no depoimento do militar a frieza com que ele descreve os 

fatos. Apesar de se tratar de crimes hediondos, as frias palavras fazem transparecer 

um sentimento de que tudo aquilo tenha valido a pena. Não há arrependimento por 

parte do agente repressor. Segue abaixo um fragmento do depoimento do ex-coronel 

que explicita essa frieza e distância em relação ao outro, morto e torturado. 

“Paulo Malhães: [...] Naquela época não existia DNA, concorda comigo? 
CNV: Sim. 
Paulo Malhães: Então, quando você vai se desfazer de um corpo. Quais são as 
partes que se acharem o corpo podem determinar quem é a pessoa? Quais 
são as partes? 
CNV: As digitais. 
CNV: Eu quero que o senhor me diga. 
Paulo Malhães: A arcada dentária e digitais, só. 
CNV: Arrancava a cabeça ou quebrava os dentes? 
Paulo Malhães: Quebrava os dentes. 
CNV: Cortava as mãos? 
Paulo Malhães: As mãos não. 
CNV: Ué, e as digitais? 
Paulo Malhães: Digital é daqui para cima. 
CNV: Ah, sim, cortavam os dedos. E aí?  
Paulo Malhães: Se desfazia do corpo” (CNV, 2014, p. 520).  
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Outras medidas eram tomadas para encobrir os sinais de tortura e fazer 

desaparecer os corpos. O ex-delegado Cláudio Guerra relatou à CNV outra técnica 

usada pela repressão: a incineração. Esse método começou a ser usado em 1974 e 

1975 pois houve nessa época uma pressão do governo dos EUA sobre o governo 

brasileiro. Os generais cobraram então uma ação mais efetiva, não era possível deixar 

rastros. O ex-delegado afirma que transportava os corpos da Casa da Morte em 

Petrópolis e do quartel da Polícia do Exército (PE) do Rio de Janeiro para a usina de 

Cambahyba, em Campos dos Goytacazes, que pertencia ao ex-vice-governador do 

Rio de Janeiro, Hely Ribeiro Gomes. Entre os corpos transportados por Guerra estão 

os de Ana Rosa Kuscinski e Wilson Silva. Ana Rosa é de Bernardo Kuscinki, autor da 

obra que será analisada neste artigo.   

Por fim, o último artifício usado pelos militares para apagar os vestígios de 

seus crimes foi o esquartejamento. Conforme foi dito por Malhães, numa época em 

que não existia ainda exame DNA a arcada dentária e as digitais eram as formas de 

se identificar os corpos, e por isso essas partes deviam ser retiradas do restante do 

corpo. Em depoimentos à CNV, o ex-sargento Marival Chaves Dias do Campo disse 

que os corpos eram esquartejados na Casa da Morte e as partes eram enterradas em 

lugares distintos no próprio terreno da casa.  

Podemos constatar que mais uma vez o corpo foi usado como objeto nas mãos 

dos torturadores. Não foi resguardada a dignidade dos presos, e seus nomes sequer 

constavam da lista de detidos pelo sistema. De acordo com a legislação brasileira o 

preso mantém seus direitos políticos, exceto a liberdade. Portanto, teoricamente, era 

dever do Estado zelar pela integridade física e psicológica do preso; mas, como 

sabemos, as prisões políticas de forma alguma cumpriam essa garantia prevista na 

Constituição. O desaparecimento forçado fazia com que as famílias não tivessem 

como atribuir culpa ao Estado pelos crimes cometidos por ele devido à máxima de 

que sem corpo não há crime. Diante desse quadro de grave violação dos direitos 

humanos, os familiares ofereciam denúncias às autoridades, as mesmas responsáveis 

pela violação. E buscavam em vão informações que ou lhes eram negadas, ou lhes 

eram apresentadas através de falsas pistas. Mesmo sabendo do paradeiro das 
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vítimas, o Estado omitia, contrariava e inventava informações a fim de desestabilizar 

os familiares.  

Cinquenta anos depois da deflagração do golpe o Estado continua negando os 

crimes cometidos, e muitos familiares de vítimas continuam sem saber o que 

aconteceu com os restos mortais de seus entes queridos. Podemos constatar, tanto na 

ficção quanto nos testemunhos dados à CNV, que a ausência do corpo prolonga o 

sofrimento das famílias que mesmo diante da certeza da morte vivem um luto 

inconcluso. A busca pelo corpo caminha paralelo à busca por justiça.  

 
A busca pelo corpo: práticas de luto reivindicativas de justiça 

  

Diante da ausência do corpo resta sempre o questionamento sobre o fim que 

foi dado à pessoa desaparecida, isso porque o corpo é o símbolo da certeza da morte: 

sem o corpo o luto não completa seu ciclo. Embora no caso dos desaparecidos 

políticos da ditadura militar todos os indícios levem a crer que a vítima de fato 

faleceu, e há testemunhos que o comprovam, sem o corpo não há morte conclusa. 

Mesmo com o passar do tempo, os familiares de desaparecidos vivem atormentados 

pela culpa de seguir a vida adiante, e as dúvidas os atormentam pelo resto de suas 

vidas: e se o familiar estiver vivo precisando de ajuda? E se perdeu a memória e está 

esses anos todos vivendo como indigente? E se foi morto, onde estaria enterrado? 

Como foi a sua morte? Diante desses questionamentos o processo de luto fica 

estagnado.  

Essa incerteza sobre o que teria acontecido com o desaparecido ganha 

representação na ficção. Bernardo Kuscinski em seu livro de contos “Você vai voltar 

pra mim e outros contos” narra a história de Joana, mulher de um militante 

desaparecido, que anda na madrugada em busca do marido que ela acredita estar 

desmemoriado, talvez cego ou aleijado e vivendo como mendigo pelas ruas. O 

marido de Joana, Raimundo, era metalúrgico e se ligou a um grupo da Ação Popular 

40que organizava operários nas fábricas. Raimundo foi preso e espancado de modo 

                                                           
40

 Ação Popular foi uma organização política de esquerda criada em junho de 1962 resultado da 

atuação dos militantes estudantis da Juventude Universitária Católica (JUC) e de outras agremiações 

da Ação Católica Brasileira. A partir de seu congresso de fundação decidiu-se pelo "socialismo 

humanista" com uma vertente protestante. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juventude_Universit%C3%A1ria_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_Cat%C3%B3lica_Brasileira
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tão cruel que morreu no mesmo dia. Segundo testemunhas seus gritos eram ouvidos 

em outras celas. Entretanto seu corpo jamais foi encontrado, seguindo os 

procedimentos descritos no início deste capítulo, não se sabe se para ocultar o 

cadáver seu corpo foi incinerado, enterrado como indigente ou disposto de outra 

forma. O fato é que Joana nunca aceitou que o marido estivesse morto. “Cadê o 

corpo?, ela perguntou. E sempre pergunta. Diz que só vai se considerar viúva no dia 

em que trouxerem o atestado de óbito de Raimundo e mostrarem sua sepultura” 

(KUSCINSKI, 2014, p. 59).  

Embora não assumam a postura de Joana e não tenham a atitude de sair à 

procura do desaparecido, muitas famílias vivem em seu íntimo a incerteza da morte. 

Pelo menos uma ou duas noites por semana Joana sai às ruas exibindo a fotografia do 

marido, e pergunta aos moradores de rua se apareceu algum andarilho ou indigente 

desconhecido com as características dele. Se lhe dizem que sim, ela procura pela 

pessoa na esperança de ter o marido de volta. Joana nunca mais se casou: dizem que 

ela era uma bela mulher e que nunca quis outro homem. 

Bernardo Kuscinski em um artigo do jornalista Leonardo Cazes “Os 

desaparecidos da ditadura e da democracia no Brasil” diz que a aceitação da morte 

acontece muito depois do desaparecimento, e que numa mesma família ocorre em 

momentos diferentes para cada um. “Esse método é perverso porque você mesmo 

precisa "matar" a pessoa para continuar vivendo”. No caso de Joana, inclusive os 

filhos respeitam essa necessidade da procura que alimenta a vida da mãe. Ainda que 

para os filhos a morte do pai seja aceita, Joana não aceita sua morte, e talvez ela 

encerre seus dias sem aceitá-la.   

No mesmo artigo citado acima, a psicanalista Maria Rita Kehl, que faz parte 

da Comissão Nacional da Verdade, vê dois fatores para a impossibilidade de se 

encerrar o luto. O primeiro, a falta de um corpo para velar e enterrar. E o segundo é a 

culpa pela decisão de encerrar a busca do desaparecido. Segundo a psicanalista:  

 
A morte é um evento tão inaceitável para qualquer um, e a morte violenta 
ainda mais, que precisamos velar o corpo morto para conseguir acreditar 
nela. Sem o corpo, fica-se com a sensação de que a realidade da morte foi 
decidida não por quem causou o desaparecimento, mas pelos que desistiram 
de buscar o desaparecido. Por isso o luto dos familiares é uma ferida que 
nunca deixa de doer diz a psicanalista (CAZES, 2013, s/p). 
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A impossibilidade de enterrar seus mortos foi representada também no conto 

intitulado “O Velório”. No conto, pai e mãe enterram simbolicamente o filho 

desaparecido. O velório parece uma grande festa e reúne todos os moradores da 

pequena cidade. Senhor Antunes, pai de Roberto, desaparecido pela ditadura, 

acabava de completar noventa anos e não queria passar dessa vida sem enterrar seu 

filho. Foi quando então ele e a mulher, dona Rita, resolveram fazer o enterro do filho 

pois, segundo Senhor Antunes, os mortos tem que ser enterrados.  

 
O velho Antunes acompanha, com a mão direita sobre o caixão. Faz força 
para caminhar ereto e com passadas firmes. Sente-se exausto mas feliz. Seu 
sonho de tantos anos finalmente se realiza; já pode morrer em paz. E toda 
cidade compreendeu. Isso foi o mais importante. Toda a cidade 
(KUSCINSKI, 2014, p. 55).  
 

Podemos extrair desse fragmento além da necessidade de se dar um destino 

digno à memória do desparecido através do enterro simbólico, a constatação de que 

passados os anos de chumbo, momento que em o medo regia as relações sociais, a 

sociedade se volta para o sofrimento das famílias de desaparecidos e endossa a busca 

por memória e justiça. No conto os moradores da pequena cidade compareceram ao 

velório simbólico em concordância com a premência do enterro para a família da 

vítima. De certa forma, o enterro simbólico trouxe para a cidade o início de um 

debate necessário sobre a memória dos desaparecidos políticos no Brasil ditatorial.  

O desejo de dar fim aos restos mortais dos desaparecidos também motivou as 

famílias na vida real a fazerem o enterro simbólico de militantes desaparecidos. As 

famílias enterraram urnas vazias ou com pertences pessoais. Nas advertências ao 

leitor do livro de contos, Bernardo Kuscinki esclarece que embora os contos lembrem 

episódios conhecidos, eles não passam de invenção, criações literárias sem 

obrigações com a fidelidade dos fatos que possam lhe ter servido de inspiração. Mas 

o fato é que ficção e realidade convergem e ainda, nas palavras do autor, podemos 

dizer que as narrativas de cunho literário permitirão ao leitor sentir um pouco da 

atmosfera daqueles tempos, com nuances e complexidades, que a simples história 

dos fatos não conseguiria captar.  
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O que podemos concluir é que ignorar o passado não leva ao esquecimento, 

pelo contrário, perpetua a impunidade. É preciso reestabelecer a verdade para que o 

Brasil enfrente seus fantasmas. A história não pode ser sepultada como indigente; ela 

precisa ser levada à exaustão, porque reestabelecer a verdade histórica é assumir um 

compromisso com e em prol das novas gerações para que o estado de exceção não se 

repita mais em nosso país.  
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Resumo 
Este artigo vincula-se aos debates realizados junto ao Grupo Flores Raras ‘Educação, 
Comunicação e Feminismos’, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (PPGE-UFJF), especialmente em relação com a Linha de Pesquisa 
‘Gestão, Políticas Públicas e Avaliação Educacional’. As demandas de estudantes têm 
desvelado fatores interferentes na trajetória acadêmica, com especial destaque para o debate 
sobre acesso, permanência e desempenho acadêmico, na perspectiva que considera a 
intersecção de categorias como raça, gênero e orientação sexual. Assim, o objetivo geral da 
presente comunicação é analisar essas demandas interseccionais que interferem na 
permanência de mulheres negras cotistas lésbicas e/ou bissexuais no enfrentamento às 
violências que as afetam não apenas física, mas psicologicamente e do ponto de vista do 
acesso a bens materiais e simbólicos no ambiente acadêmico e na sociedade como um todo. A 
pesquisa tem amplo aporte teórico, como referenciais que fazem a interface educação, gênero 
e relações étnico-raciais, bem como a abordagem qualitativa de modo a agregar dados 
quantitativos. O procedimento metodológico constitui-se de dois eixos: bibliográfico e 
documental. As desigualdades, discriminações em suas interseccionalidades serão analisadas 
no tocante ao relacionamento com as trajetórias acadêmicas de mulheres negras cotistas 
lésbicas e/ou bissexuais, com especial foco para o cotidiano da Educação Superior, ao 
considerar a universidade como um espaço originalmente não apropriado para elas, um 
“não lugar” social no qual não lhes caberia a função de intelectuais 
Palavras-chave: Políticas de Ação Afirmativa; Educação Superior; Mulheres Negras, 
Lésbicas, Bissexuais.  
 
 

Introdução 

“Porque sou mulher, porque sou Negra, porque sou lésbica, porque sou eu 
mesma – uma poeta guerreira Negra fazendo seu trabalho. Pergunto: vocês, 
estão fazendo o seu?” (Audre Lorde). 

 

Neste artigo analisamos as demandas interseccionais que interferem na 

permanência de mulheres negras cotistas lésbicas e/ou bissexuais no enfrentamento 

às violências que as afetam não apenas física, mas psicologicamente e do ponto de 

vista do acesso a bens materiais e simbólicos no ambiente acadêmico e na sociedade 

mailto:analuisatri@gmail.com
mailto:auad.daniela@gmail.com
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como um todo. É um trabalho que vincula-se à pesquisa em andamento de pós-

doutorado em educação41 e aos debates realizados junto ao Coletivo e Grupo de 

Pesquisa Flores Raras – Educação, Comunicação e Feminismos (PPGE/UFJF). 

A implementação das políticas de ação afirmativa na educação superior brasileira 

ultrapassou mais de uma década de percurso histórico. As primeiras experiências de 

implementação na modalidade cotas raciais, para negras/os e indígenas, se iniciam 

nos anos 2002 e 2003, em especial com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Brasília, entre outras.  

Em 2012, governo da então presidenta Dilma Rousseff (2011-

2016/Interrompido), houve a aprovação da Lei nº 12.711/2012 que dispõe sobre o 

ingresso nas universidade federais e instituições de ensino técnico de nível médio. 

Este processo continuou com a aprovação da Lei nº 12.990/2014, que dispõe a reserva 

de vagas para negras/os em concursos públicos federais; e com a Portaria Normativa 

nº 13/2016, dispondo sobre as ações afirmativas na pós-graduação (CORDEIRO, 

2017). 

No contexto internacional, a implementação das políticas de ações afirmativas 

em nosso país acompanhou as indicações que o Documento de Durban trouxe e do 

qual o Brasil é signatário. A III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (2001), organizada pela 

ONU42, em Durban, na África do Sul, indicou aos Estados que implementassem 

ações afirmativas como estratégias de combate ao racismo, discriminação racial, 

xenofobia, intolerância correlata, entre elas a violência sexual e de gênero.  

No contexto nacional, acompanhou uma série de pressões sociais vindas de grande 

parte do movimento negro e do movimento de mulheres negras para que as 

desigualdades históricas fossem enfrentadas por meio de ações preventivas, 

reparadoras, compensatórias e de curto prazo. 

                                                           
41

 A pesquisa intitula-se ‘Acesso e Permanência na Educação Superior: estratégias de resistência de mulheres 

negras cotistas lésbicas e bissexuais ao estereótipo do “não-lugar social”’, da pós-doutoranda em educação Ana 

Luisa Alves Cordeiro, sob supervisão da Profa. Dra. Daniela Auad. 
42

 Organização das Nações Unidas. 
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Nosso aporte teórico tem como referenciais autoras/es que fazem a interface 

educação, gênero e relações étnico-raciais, bem como é uma pesquisa de abordagem 

qualitativa que agrega dados quantitativos. Em especial, autoras que direcionam 

suas análises a partir do Feminismo Negro. O procedimento metodológico é 

bibliográfico e documental. 

O artigo está organizado em três partes: Políticas de Ações Afirmativas 

Interseccionais; Mulheres Negras Cotistas Lésbicas e/ou Bissexuais na Educação 

Superior; Para a LGBTfobia43 e o Racismo Institucionalizados a nossa Resistência 

Institucionalizada! – Considerações Finais. E, conta com essa introdução e as 

referências. 

 

Políticas de Ações Afirmativas Interseccionais 

 

A sociedade brasileira é marcada por um capitalismo caracteristicamente 

machista, racista e heteronormativo, estruturantes em nosso país. O documento ‘Os 

Jovens do Brasil – Mapa da Violência 2014’ (WAISELFISZ, 2014) denuncia a 

articulação entre homicídios e a cor da pele das vítimas, morrendo 79,9% mais jovens 

negros que brancos entre 2002 e 2012. Mas, para quem imagina que essa articulação 

diz respeito apenas aos jovens negros engana-se diante dos dados do ‘Mapa da 

Violência 2015 – Homicídios de Mulheres no Brasil’ (WAISELFISZ, 2015), que aponta 

que no período de 2003 a 2013, para uma queda de 9,8% nos homicídios de mulheres 

brancas houve um aumento de 54,2% nos homicídios de mulheres negras. Estes 

dados têm uma relação direta com a educação superior, visto que a faixa etária mais 

afetada por esta violência, seja dos jovens negros como das mulheres negras, é a de 

18 a 30 anos, ou seja, abrange a idade adequada ao ingresso na educação superior (18 

a 24 anos).  

Há ainda outras violências que afetam as mulheres negras, tão perversas 

quanto as relatadas acima, visto que agem na trajetória de vida dessas mulheres 

como mecanismos de interdição, em especial na educação e no mercado de trabalho, 

operando articuladamente por meio do preconceito de cor, classe, gênero e 
                                                           
43

 Terminologia adotada nas conferências nacionais LGBT, sigla que significa: Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros. LGBTfobia significa a aversão e ódio a população LGBT. 
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orientação sexual, entre outros. O preconceito é entendido como aversão a 

determinadas pessoas por conta de sua identidade, que se materializa em ações 

discriminatórias na violação de direitos humanos.  

O Brasil desponta em crimes de homo/transfobia, como traz o Relatório da 

Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e Intersexuais 

(ILGA, 2017) e o Relatório Anual de Assassinatos de Homossexuais no Brasil 

realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB, 2014), violência essa crescente. Em 2014, 

foram documentadas 326 mortes de gays, travestis, lésbicas e bissexuais, maioria na 

faixa etária de 19 a 30 anos (28%), seguida de 31 a 40 anos (23%), sendo que apesar 

dos dados terem o recorte racial os quantitativos de ‘não informado’ ainda são altos 

neste quesito. 

Deste modo, as políticas de ações afirmativas são um instrumento de 

enfrentamento às desigualdades e violências que afetam as mulheres negras lésbicas 

e/ou bissexuais, visto que às compreendemos de modo ampliado como: 

 
[...] 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. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser 
simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser 
um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade 
(GOMES, 2005, p. 51). 
 
 

As cotas, uma modalidade de ações afirmativas, são entendidas a partir de 

Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes (2006, p. 191-192) como “a prática de 

estabelecer uma proporção ou número de vagas para estudantes em instituições 

educativas e para trabalhadores no mercado de trabalho a partir de critérios sociais”. 

Assim, quando destacamos as políticas de ações afirmativas interseccionais, 

reforçamos essa dimensão ampliada das ações afirmativas para além da questão 

racial e social, dizendo respeito também às questões de gênero e orientação sexual.  

Um exemplo dessa intersecção nas políticas de ações afirmativas é o que já 

ocorre na Universidade Federal da Bahia, que por meio da Resolução nº 01 de 11 de 

janeiro de 2017, aprovou a adoção de cotas no ingresso na pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), para negras/os (pretas/os e pardas/os), indígenas, 
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quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas trans (transexuais, transgêneros e 

travestis). 

A interseccionalidade compreendida a partir do Feminismo Negro é, como 

aponta Kimberlé Crenshaw (2002), a articulação de dois ou mais fatores de 

subordinação (racismo, patriarcalismo, opressão de classe, entre outros). Cláudia 

Pons Cardoso (2012, p. 324) destaca que “o feminismo negro é construído a partir de 

realidades concretas, resultado de experiências vividas cotidianamente pelas 

mulheres negras no enfrentamento das situações provocadas pelo racismo, sexismo e 

heterossexismo”. 

Luiza Bairros já destacava que precisamos  

 
[...] dar expressão a diferentes formas da experiência de ser negro (vivida 
através do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça) o que torna 
supérflua discussões a respeito de qual seria a prioridade do movimento de 
mulheres negras, a luta contra o sexismo ou contra o racismo? Já que as duas 
dimensões não podem ser separadas. Do ponto de vista da reflexão e ação 
políticas uma não existe sem a outra (BAIRROS, 1995, p. 461). 
 

A essas dimensões acrescentamos outras como a orientação sexual. Assim, 

como Jurema Werneck (2010, p. 77) nos lembra é possível no interior dessas 

articulações o reconhecimento que “[...] estamos diante de diferentes agentes 

históricas e políticas – as mulheres negras – intensas como toda diversidade”. 

Portanto, como nos lembra Audre Lorde (2009), não há hierarquias de opressão. 

 
Mulheres Negras Cotistas Lésbicas e/ou Bissexuais na Educação Superior 

 

As cotas raciais na educação superior, para ingresso na graduação e agora 

progressivamente sendo expandidas para pós-graduação, têm possibilitado o maior 

ingresso de mulheres negras, com isso também de mulheres negras lésbicas e/ou 

bissexuais. Estas mulheres adentram a universidade, um espaço culturalmente 

elitizado, com uma produção de conhecimento pautada no homem, branco, hetero, 

cristão, classe média alta, adulto, urbano e sem deficiências. A trajetória acadêmica 

dessas mulheres é uma constante resistência ao que está posto hegemonicamente, 

estremecendo esta ordem compulsória racista e heteronormativa. 
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O acesso à educação superior ultrapassa, portanto, a etapa do ingresso e é 

compreendido como “[...] a participação na educação superior, o que implica, 

idealmente, em considerar as dimensões de ingresso, permanência, conclusão e 

formação/ qualidade desse nível de ensino” (SILVA, 2011, p. 14). Os fatores de 

permanência “[...] envolvem não somente questões socioeconômicas, já que 

muitos/as estudantes são oriundos/as de grupos em situação de vulnerabilidade 

social [...] mas questões pedagógicas e culturais” (CORDEIRO; CORDEIRO; 

MULLER, 2016, p. 132). Estes fatores implicam no desempenho acadêmico, que 

também é afetado por processos discriminatórios, os quais muitas vezes 

interrompem trajetórias acadêmicas. 

As intelectuais negras enfrentam um espaço de produção de conhecimento 

que lhe diz cotidianamente que ali não é o lugar delas enquanto intelectuais. 

Intelectual a partir de bell hooks (2005, p. 468) é “[...] alguém que lida com ideias 

transgredindo fronteiras discursivas porque ele ou ela vê a necessidade de fazê-lo. 

Segundo, intelectual é alguém que lida com ideias em sua vital relação com uma 

cultura política mais ampla”. 

As mulheres negras lésbicas são afetadas por desvantagens em consequência 

das discriminações de raça (ser negra), de gênero (ser mulher), de classe social (ser 

pobre), de moradia (residir em favelas ou áreas rurais afastadas), de idade (ser jovem 

ou idosa), podendo somar ainda a presença de alguma deficiência, entre outras. A 

interseccionalidade possibilita enfrentar de maneira mais precisa a articulação entre 

as questões de gênero, orientação afetivo-sexual, e demais que houverem, as quais 

agem articuladamente na produção de desigualdades e injustiças. Essa atuação 

concomitante dos fatores discriminatórios potencializa os efeitos dos demais, 

legitimando outras violações de direitos ou ainda a criação e manutenção de 

privilégios (SANTOS, 2009). E, aqui incluímos as mulheres negras bissexuais que ao 

se relacionarem com outras mulheres, na vivência de sua lesbianidade, ou não, são 

afetadas pela bifobia. 

Sandra Marcelino (2016, p. 118-119), ao entrevistar quatro ativistas negras 

lésbicas do Rio de Janeiro, apontou que por meio das experiências dessas mulheres o 

espaço da universidade emergiu como “[...] um lugar de organização, de formação e 
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de negociações políticas. A vida universitária foi um alicerce importante para a 

tomada de consciência crítica e compreensão da dinâmica social e política em relação 

à questão racial e à identidade negra”. Para várias, a universidade se tornou um 

divisor de águas. 

A autora destaca ainda que para algumas de suas entrevistadas “[...] uma 

maior opressão relativa à orientação sexual se manifestará em função da performance 

corporal; para outras, a cor que não pode ser camuflada as colocará em lugares de 

subordinação”. O antigo questionamento emerge: “além de preta ainda é sapatão?”, 

ou seja, lesbofobia e racismo se articulam e a mulher negra que ao expor sua 

orientação sexual depara-se com a intolerância, “é vista como uma escolha ou um 

pedido para ser agredida” (MARCELINO, 2016, p. 123, grifos da autora). 

 

Para a LGBTfobia e o Racismo Institucionalizados a nossa Resistência 

Institucionalizada! – Considerações finais... 

 

A educação superior brasileira é historicamente elitizada. O padrão de 

conhecimento ali construído de modo hegemônico ainda hoje é o eurocêntrico, 

sexista e heternormativo, legitimando uma sociedade capitalista. Deste modo, o ser 

mulher negra lésbica ou bissexual já é contestador e quebrar silêncios se faz 

necessário, uma vez que:  

 
[...] a mulher negra lésbica questiona com sua própria existência discursos 
como os que foram construídos durante séculos em torno das mulheres, das 
negras e das lésbicas. A negra lésbica subverte o feminino, rompe com a 
heteronormatividade e transgride o espaço destinado à mulher negra em 
uma sociedade racista (MARCELINO, 2016, p. 123). 
 
 

Na resistência institucionalizada enfrentamos àquela “divisão racial do 

espaço” (GONZALEZ, 1982, p. 15) que constantemente diz às mulheres negras 

lésbicas e/ou bissexuais que a universidade não é um lugar para elas, seja como 

discente ou docente. Em suma, que à elas não caberia uma função social de 

intelectuais (HOOKS, 2005). 

A resistência torna-se assim, para as mulheres negras lésbicas e/ou bissexuais 

na universidade, uma postura de vida e ato político no enfrentamento às violações de 
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direitos às quais estão mais vulneráveis por causa das discriminações articuladas de 

cor, gênero, classe e orientação sexual. Em especial, as que têm ingressado por meio 

das cotas raciais na educação superior, em sua maioria oriundas de escola pública e 

de famílias com renda de até três salários mínimos. 

Intelectuais negras lésbicas e/ou bissexuais que no espaço universitário 

resistem aos padrões da branquitude e heteronormatividade compulsória, 

pesquisando sobre si mesmas, como temas dignos e legítimos de serem ditos e 

pesquisados. Assim, ensaiando com primor e excelência outras/novas pesquisas 

sobre a população negra e LGBT. 

Porém, a gestão universitária é convocada a implementar ações afirmativas 

que previnam tais discriminações na universidade, sensibilizem para a mudança de 

mentalidades e com isso para a transformação da cultura universitária. Uma 

universidade democrática, de fato e de direito, é um trabalho de toda a instituição. 
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Resumo 
As pesquisas sobre práticas agrícolas em Educação Ambiental, apesar de incipientes, tem 
demonstrado possibilidades efetivas de práticas educativas que comprovam que o uso 
desses saberes agrários tem muito a contribuir para o contexto escolar e seu entorno. O 
presente trabalho busca investigar tais práticas educativas construídas dentro ou fora das 
escolas, nos trabalhos de pesquisa sobre essa temática, a partir da análise dos Anais dos 
Encontros de Pesquisa em Educação Ambiental- EPEA. O caminho metodológico desse 
trabalho contou com um levantamento de área acerca dos trabalhos de pesquisa produzidos 
sobre a relação entre prática agrícola e educação ambiental, tendo como base o banco de 
dados dos Anais do EPEA, em suas oito edições. Os resultados desse trabalho apontam que, 
em um universo de 687 trabalhos pesquisados, foram encontrados apenas nove pesquisas 
com a referida temática (utilizando-se como principais filtros os termos “hortas”, 
“agroecologia”, “agricultura”, “agrícola, “agronegócio”,  e “agrotóxicos”), demonstrando o 
caráter incipiente de tais pesquisas no evento em questão e a necessidade de ampliar a 
investigação nessa área. Desse total, a maioria das pesquisas é empírica, produzidas em 
ambiente escolar e /ou educacional, sendo três delas ligadas ao ensino básico e duas ligadas 
ao Ensino técnico e superior. Os resultados trazem ainda um ensaio e mais uma pesquisa 
empírica fora do ambiente escolar. Essa última, analisou as concepções de meio ambiente de 
alguns agricultores de hortifrutigranjeiros, revelando que ainda é preciso avançar no 
estreitamento dessa relação entre as hortas e a Educação Ambiental. Esses trabalhos foram 
objeto de análise qualitativa, a qual investigou as possibilidades educativas relacionadas às 
práticas agrícolas, enquanto instrumento de/para a Educação Ambiental. O baixo número de 
trabalhos do qual resultou tal levantamento pode nos indicar o quanto essa temática ainda é 
incipiente nos trabalhos em Educação Ambiental, apesar do efetivo potencial pedagógico 
apontado pela literatura sobre as práticas agrícolas e sobre práticas educativas que 
frequentemente acontecem em ambientes escolares e não escolares.  A prática de cultivo e 
manejo das hortas, por exemplo, dentro ou fora do ambiente escolar, pode servir de contra-
argumento para os discursos ambientais hegemônicos, além de se constituir como uma 
possibilidade de educação ambiental para além da dicotomia sociedade/natureza, 
contribuindo para uma noção de pertencimento do homem com seu meio, fortalecendo as 
noções de responsabilidade ambiental sobre o lugar no qual se vive, se atua e se produz.  
Palavras Chave: Práticas Agrícolas. EPEA. Educação Ambiental. 
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Introdução  

 

O campesinato, ao contrário do que apregoam muitos autores, vem resistindo 

e coexistindo com os meios de produção capitalista, mesmo que sufocado pelo apelo 

desenvolvimentista do Estado que assolou o campo nas últimas décadas. A 

agricultura familiar ainda resiste e precisamos aprender com essas práticas agrícolas 

sobre a sustentabilidade nos seus mais variados aspectos.  O conceito de 

sustentabilidade que usaremos vem de Leonardo Boff num artigo em que ele 

questiona o conceito de Desenvolvimento Sustentável: “A categoria sustentabilidade, 

ao contrário, provém das ciências da vida e da ecologia, cuja lógica é circular e 

includente. Representa a tendência dos ecossistemas ao equilíbrio dinâmico, à 

interdependência e à cooperação de todos com todos ”. Nesse sentido, as práticas 

agrícolas, dentro ou fora do ambiente escolar, pode servir de contra-argumento para 

os discursos ambientais hegemônicos, além de se constituir como uma possibilidade 

de educação ambiental para além da dicotomia sociedade/natureza, contribuindo 

para uma noção de pertencimento do homem com seu meio, fortalecendo as noções 

de responsabilidade ambiental sobre o lugar no qual se vive, se atua e se produz.  O 

presente trabalho busca investigar as práticas agrícolas presentes dentro ou fora das 

escolas, nos trabalhos de pesquisa sobre essa temática, a partir da análise dos Anais 

dos Encontros de Pesquisa em Educação Ambiental- EPEA. O caminho metodológico 

desse trabalho contou com um levantamento de área acerca dos trabalhos de 

pesquisa produzidos sobre essa temática, tendo como base o banco de dados dos 

Anais do EPEA, em suas oito edições. 

 

Objetivo 

 

Investigar as possibilidades educativas das práticas agrícolas construídas 

dentro ou fora das escolas, nos trabalhos de pesquisa sobre essa temática, a partir da 

análise dos Anais dos Encontros de Pesquisa em Educação Ambiental- EPEA.  
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Educação Ambiental: Outras Perspectivas Possíveis 

 

 Na obra La naturaliza colonizada: Ecología política e míneria em la America Latina, 

organizada por Héctor Alimonda (2011), Arturo Escobar nos diz em seu capítulo  

Ecología política de la globalidad y la diferencia, que apesar da globalização e da 

transnacionalização da vida social, a categoria de lugar mantêm sua força, 

principalmente através da resistência de práticas tradicionais de manejo dos 

ecossistemas. O autor questiona se haveria efetivamente um projeto que promovesse 

a economia da diferença, particularmente as economias não capitalistas. Ele fala em 

Sistemas de Redes para caracterizar as relações entre diversos atores locais, regionais, 

transnacionais acerca dos movimentos sociais em defesa da biodiversidade, por 

exemplo, podendo ser dominantes ou de oposição à lógica dominante.  

As práticas agrícolas, dentro ou fora do ambiente escolar, podem servir de 

contra-argumento para os discursos ambientais hegemônicos, além de se constituir 

como uma possibilidade de educação ambiental para além da dicotomia 

sociedade/natureza, contribuindo para uma noção de pertencimento do homem com 

seu meio, fortalecendo as noções de responsabilidade ambiental sobre o lugar no 

qual se vive, se atua e se produz.  Sobre essa questão da dicotomia homem/meio, 

Guilhermo Foladori (2001), na obra Limites do desenvolvimento Sustentável, critica o 

que ele chama de limites externos (superpopulação, recursos e resíduos), como causa 

da crise ambiental, ideia historicamente presente nos discursos e correntes 

ambientais hegemônicos. Segundo esse autor, essa visão é reducionista porque atrela 

os impactos a esses limites, sendo que para ele, a crise ambiental é crise das relações 

sociais entre seres humanos. Não é a técnica a causadora ou a solução para essa crise, 

mas sim, a forma social, o modo de produção predominante, o qual não é discutido. 

O que há são discussões quanto à velocidade e utilização dos recursos, num processo 

de objetivação da natureza. Foladori (2001) acrescenta que nesse discurso 

hegemônico, o homem se exclui do processo, atribuindo a culpa aos limites externos, 

o que não aconteceria em sociedades pré-capitalistas, já que nesse contexto, o homem 

era parte da natureza.  
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As possibilidades educativas das práticas agrícolas podem ser motor de 

empoderamento e reforço da identidade agrária, com todo seu potencial de ser 

veículo efetivo de educação ambiental na/para a escola e/ou seu entorno. Tomando 

a Educação Ambiental como um viés da Educação, num sentido mais abrangente, 

podemos encontrar em Edgar Morin (2000), em cuja obra “Os sete saberes necessários à 

educação do futuro”, as ideias de que há que se ensinar para se despertar uma 

identidade e uma consciência terrenas:  

   
por isso é necessário aprender a ‘estar aqui’ no planeta. Aprender a estar 
aqui significa: aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar; é o que 
se aprende somente nas — e por meio de — culturas singulares. Precisamos 
doravante aprender a ser, viver, dividir e comunicar como humanos do 
planeta Terra, não mais somente pertencer a uma cultura, mas também ser 
terrenos. Devemos nos dedicar não só a dominar, mas a condicionar, 
melhorar, compreender. Devemos inscrever em nós. (MORIN, 2000, p.76)  

 
 

Esse autor ressalta que é importante que nos dediquemos a nos melhorar 

como seres humanos, num processo contínuo de nos compreender como parte desse 

todo em que habitamos. É preciso refletir sobre nossas ações e nisso a educação 

ambiental tem papel fundamental. Nessa visão, encontramos uma necessidade de 

superar a dualidade tradicional x moderno, que vem historicamente forjando os 

processos educativos em todas as vertentes, marcados por uma pretensa certeza 

positivista que não admite “desvios”:  

 
as civilizações tradicionais viviam na certeza de um tempo cíclico cujo 
funcionamento devia ser assegurado por sacrifícios às vezes humanos. A 
civilização moderna viveu com a certeza do progresso histórico. A tomada 
de consciência da incerteza histórica acontece hoje com a destruição do mito 
de progresso [...] (MORIN, 2000, p.80)  
 
 

A identidade terrena de Morin (2000) nos traz essa necessidade de vincular o 

que se ensina ao que se vive. Em relação à essas propostas podemos destacar as 

ideias de Rui Moreira (2014) em “Para onde vai o pensamento geográfico”, com sua 

colocação sobre o homem atópico:  

 

é o homem atópico — não localizado seja na natureza, seja na sociedade — a 

essência do problema. Quando se busca refletir sobre a relação homem-meio 

ou homem-espaço, partindo do pressuposto de ‘partes’ que em um dado 

momento entram em interação e passam então a travar uma relação dialética 
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de reciprocidade e influência evolutiva, esta atopia transparece em toda sua 

consequência. Nem a relação com o meio se faz e nem a relação com o 

espaço, faltando a evidência do elo explícito que vincula o homem à 

natureza e /ou ao espaço [...]. Daí ficar também fora da sociedade, já que 

fora de qualquer parâmetro concreto — a natureza, o espaço e o tempo — da 

história. (MOREIRA, 2014, p.118)  

 

 

Metodologia  

 

           A metodologia desse trabalho contou com um levantamento de área acerca das 

pesquisas produzidas sobre a relação entre práticas agrícolas e Educação Ambiental, 

tendo como base o banco de dados dos Anais do EPEA, em suas oito edições. Os 

resultados desse trabalho apontam que, em um universo de 687 trabalhos 

pesquisados, foram encontrados apenas nove pesquisas com a temática em questão 

(utilizando-se como principais filtros os termos “hortas”, “agroecologia”, 

“agricultura”, “agrícola, agronegócio e agrotóxicos”), demonstrando o caráter 

incipiente de tais pesquisas no evento em questão e a necessidade de ampliar a 

investigação nessa área. Desse total, a maioria das pesquisas é empírica, produzidas 

em ambiente escolar e /ou educacional, sendo a maioria delas ligadas ao ensino 

básico e duas ligadas ao Ensino técnico e superior. Os resultados trazem ainda uma 

pesquisa empírica fora do ambiente escolar. Essa última, analisou as concepções de 

meio ambiente de alguns agricultores de hortifrutigranjeiros, revelando que ainda é 

preciso avançar no estreitamento dessa relação entre as hortas e a Educação 

Ambiental.  

      Como resultado do levantamento, temos que, partindo de um total de 687 

artigos publicados nos oito encontros (2001– 2015), foram filtrados 09 artigos com o 

uso das palavras “hortas”, “agroecologia” e “agricultura”, “agrícola”, “agronegócio” 

e “ agrotóxicos” nos campos de busca título, resumo e/ou palavras- chave e 

palavras-resumo, de maneira concomitante, conforme verificamos no (Quadro 1): 
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Ano 

Número 
de 

artigos 

Número de artigos filtrados 
pelos termos hortas, 

agroecologia, agricultura, 
agrícola, agronegócio, 

agrotóxicos 

Frequência 

2001 79 1 1,26% 

2003 72 - - 

2005 73 - - 

2007 87 - - 

2009 90 2 2,22% 

2011 88 1 1,13% 

2013 90 2 2,22% 

2015 108 3 2,7% 

Total 687 - 100% 

Quadro 1: Distribuição dos artigos filtrados que apresentam a temática Conflito 
Ambiental, Justiça Ambiental e/ou Racismo ambiental em periódicos do EPEA 2001-

2015. 
 

Do total de artigos filtrados, a maioria apresenta os termos pesquisados 

associados como sinônimo de práticas agrícolas. No Quadro 2, vemos a distribuição 

por artigos de acordo com os termos utilizados para filtro: 

 

Termo Artigos Filtrados       Frequência 

Hortas 2 22,22% 

Agroecologia 1 11,11% 

Agricultura 1 11,11% 

Agrícola 1 11,11% 

Agronegócio 3 33,33% 

Agrotóxicos 1 11,11% 

Total 9 100% 
 

Quadro 2: Distribuição dos artigos filtrados que apresentam por temáticas em periódicos 
do EPEA 2001-2015. 
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As análises feitas a partir da leitura de cada um dos nove artigos encontrados, 

possibilitou  categorizar os trabalhos de acordo com quatro temáticas, quais sejam: 

Percepções/saberes de sujeitos de pesquisa (3 artigos), Projetos educativos 

relacionando escola/comunidade ( 3artigos), Política pública( 1 artigo), Currículo e 

Educação Ambiental ( 2 artigos), conforme descrito no quadro a seguir: 

 

TRABALHO TEMAS GÊNERO 

A concepção de conservação 
do ambiente entre alunos de 
um curso técnico agrícola no 

município de Jaboticabal 

 

Percepções/saberes de 
sujeitos de pesquisa 

 

 

Relato de Pesquisa 
Empírica 

Concepções de educação 
ambiental de professores 

participantes do programa 
“Agronegócio na escola”: 

desafios à educação 
ambiental crítica 

Percepções/saberes de 
sujeitos de pesquisa 

Relato de Pesquisa 
Empírica 

Concepções sobre meio 
ambiente de pequenos 
agricultores da região 

metropolitana de Goiânia - 
Goiás 

Percepções/saberes de 
sujeitos de pesquisa 

Relato de Pesquisa 
Empírica 

Análise crítica do programa 
de educação ambiental e 
agricultura familiar do 

ministério do meio 
ambiente. 

Política pública Ensaio 

Inovação curricular e 
educação ambiental nos 

cursos de agroecologia ou 
com ênfase. 

Currículo e Educação 
Ambiental 

 
Relato de Pesquisa 

Empírica 

Educação Ambiental e o Uso 
de Agrotóxicos: a 

valorização do 
conhecimento e o otimismo 

pedagógico 

 

Currículo e Educação 
Ambiental 

 
Relato de Pesquisa 

Empírica 

O projeto hortas orgânicas 
comunitárias e pedagógicas 

na rede municipal de São 
Carlos (SP): um estudo de 

caso. 

Projetos educativos 
relacionando 

escola/comunidade 

Relato de Pesquisa 
Empírica 
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Quadro 3: Temáticas e Gêneros dos artigos. 

 

Essa classificação dos artigos por temática buscou a abordagem central do 

trabalho. No entanto, há trabalhos que se encaixam em mais de uma categoria. A 

partir dessas abordagens, podemos constatar que a prática de hortas como prática 

educativa, ou seja, o uso de sua possibilidade pedagógica em Educação Ambiental, 

ainda é muito pouco investigado. 

Dentro da temática Percepções/saberes de sujeitos de pesquisa, o trabalho¹44 A 

concepção de conservação do ambiente entre alunos de um curso técnico agrícola no município 

de Jaboticabal, traz uma análise da percepção ambiental de estudantes de um curso 

técnico agrícola. Através de entrevistas aplicadas a 104 alunos, constatou-se que 

muitos deles ainda enxergam o uso das técnicas como a principal solução para os 

impactos ambientais, demonstrando uma noção fragmentada do conceito de 

Conservação, pautada basicamente nas ações de conscientização e orientação como 

suficientes para uma Educação Ambiental, reforçando a dicotomia homem/meio. Tal 

resultado reforça a necessidade de se buscar novas possibilidades de práticas 

educativas em EA. 

O trabalho intitulado O projeto hortas orgânicas comunitárias e pedagógicas na rede 

municipal de São Carlos (SP): um estudo de caso pode se enquadrar na categoria: 

Projetos educativos relacionando escola/comunidade, por ser um estudo de caso de 

um projeto pedagógico que envolveu toda uma comunidade.  Iared & Thiemann 

(2009) analisam a sustentabilidade do Projeto Hortas Orgânicas, que pode ser 

prejudicada pelas constantes mudanças de gestão, uma vez que é um projeto 

                                                           
44

 Em virtude do limitado espaço para discussão foram escolhidos apenas alguns artigos para exemplificação 

A luta pela educação pública 
na capital do agronegócio. 

Projetos educativos 
relacionando 

escola/comunidade 

Relato de Pesquisa 
Empírica 

A inserção da associação 
brasileira do agronegócio 

nas escolas públicas através 
da educação ambiental: o 

posicionamento das 
secretarias municipais de 

educação 

Projetos educativos 
relacionando 

escola/comunidade 

Ensaio 
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subsidiado pela prefeitura. A pesquisa comprova a possibilidade educativa da 

prática das hortas na escola e/ou fora delas. No caso em questão, as hortas eram 

comunitárias, inserindo-se fora da escola, mas constituindo-se como uma extensão 

da mesma dado seu caráter pedagógico. 

A pesquisa Inovação curricular e educação ambiental nos cursos de agroecologia ou 

com ênfase, abrange a temática Currículo e Educação Ambiental  e tem como foco de 

análise de quatro cursos de graduação em Ciências Agrárias, através de entrevistas à 

alunos e professores e análise dos currículos, nos quais há a presença de conteúdos 

voltados para a Agroecologia. Tais cursos foram filtrados de um universo de 161 

cursos de nível superior em Ciências Agrárias, quais sejam Agronomia e 

Agroecologia. Na grande maioria deles, ainda há ausência da temática sobre 

Agroecologia no currículo oficial. Tal currículo ainda se baseia no tecnicismo e na 

valorização de práticas voltadas para o “desenvolvimento” do campo, através do 

Agronegócio, num caráter extensionista descompromissado com a Educação 

Ambiental. Nos quatro cursos analisados, Spazziani (2013) diz que o caráter 

inovador do currículo se encontra na valorização da vivência dos alunos, 

experiências em assentamentos, transpondo o ensino da técnica e da teoria para 

depois da aprendizagem prática, aliada à projetos de inserção nas comunidades, 

constituindo um elo entre os agricultores e a Academia, valorizando os saberes dos 

mesmos, numa proposta mais articulada com a Educação Ambiental. Apesar de ser 

uma pesquisa pautada no Ensino Superior, a relevância da temática sobre 

agroecologia e sua incipiente apropriação pelos currículos oficiais da maioria das 

instituições de ensino voltadas para as Ciências Agrárias, corrobora com a 

necessidade de se investigar mais sobre esses temas, assim como sobre a temática das 

hortas como prática educativa, a qual também está pouco presente nas pesquisas em 

EA. 

Apesar do baixo número de pesquisas presentes nos Anais do EPEA, 

relacionando a temática sobre práticas agrícolas com a Educação Ambiental, a análise 

dos nove trabalhos em que tal temática aparece, já nos diz sobre como esses projetos 

de Educação Ambiental se dão, contribuindo para reforçar a efetividade de tais 
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práticas como práticas educativas em EA, superando as visões que dicotomizam 

homem/meio nas análises ambientais.  
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Resumo 
O presente ensaio tem como objetivo propor um diálogo entre a Educação Ambiental e a 
Educação do Campo no intuito trazer sentidos sobre o ambiente que permeiam o campo 
educacional.  Para tanto, foi feito um breve panorama sobre os dois campos de pesquisa na 
perspectiva de discutir objetivos e tendências relacionadas à dimensão ambiental, e buscar 
possíveis entrelaçamentos a partir de sentidos sobre injustiças ambientais. O diálogo entre os 
dois campos evidenciam a importância de se discutir a dimensão ambiental de forma mais 
ampla e dialógica nos ambientes educativos. Nesse sentido, ressaltamos a necessidade de 
refletir como as injustiças ambientais locais vêm sendo pensadas e problematizadas nos 
diferentes ambientes educativos, bem como o papel de sujeitos e coletivos no 
reconhecimento e enfrentamento das mesmas. Por isso reafirmamos a premência em darmos 
visibilidade e espaço às educabilidades que emergem das questões locais, dos diferentes 
modos de vida, para que possamos contribuir com um projeto de educação com compromisso 
social diante da luta por uma sociedade mais justa e igualitária.  
Palavras- chave: Educação Ambiental, Educação do Campo, Justiça Ambiental. 

 

 

Introdução: 

 

A intensa extração dos recursos naturais e o aumento exacerbado da poluição 

contribuíram drasticamente para modificações de diversos ecossistemas, resultando 

no atual cenário de Crise Ambiental. Para alguns estudiosos do campo 

socioambiental, como Leff (2015), as principais causas dessa crise seriam às relações 

capitalistas que tem base um modo de produção ilimitado e tratam os bens 

ambientais como recursos infinitos. Nessa perspectiva, tais estudiosos reconhecem 

que a visão capitalista sobre o ambiente levou a efeitos sociais desiguais, 

contribuindo efetivamente com o aumento das diferenças sociais.  
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Entretanto, devido às diferenças ideológicas, uma analise sobre as relações 

existentes entre as questões ambientais e sociais não se faz de maneira simples.  

Longe de um consenso, os discursos sobre as questões ambientais se apresentam de 

múltiplas formas e intenções, gerando processos conflitivos. Enquanto alguns 

estudiosos atribuem às práticas capitalistas a origem das desigualdades e injustiças 

sociais, outros discursos, compactuando com o modelo de produção capitalista, 

defendem que crescimento e desenvolvimento econômico é o caminho para alcançar 

melhores condições socioambientais. 

Todavia, embora existam diferentes concepções sobre tais questões, ao 

analisarmos a atual conjuntura percebemos que as desigualdades socioambientais 

estão cada vez mais evidentes, e que uma parcela significativa de sujeitos é excluída 

das melhorias do “crescimento econômico”. Em nome do progresso inúmeros 

discursos como de governantes e grandes empresas, apresentam os riscos e as 

injustiças ambientais como inevitáveis, fazendo com que casos de alterações na 

paisagem, poluição, desapropriações passem a serem justificáveis. Aqui, vale 

ressaltar que as lutas travadas no campo socioambiental vão além da apropriação 

material, sendo muitos conflitos travados por disputas de apropriação imaterial, 

como saberes, valores, cultura.  

Nesse contexto, de processos de injustiças socioambientais e de luta por 

direitos, o intuito deste trabalho é apresentar sentidos sobre o ambiente através de 

um diálogo entre a Educação Ambiental e a Educação do Campo, uma vez que a luta 

de ambos os campos educacionais por outro modelo de educação perpassa também a 

luta pelo direito ao ambiente. 

Desse modo, a pesquisa tem como base referenciais 1) da Educação Ambiental 

(EA), que reconhecem o  importante papel de processos educacionais que busquem o 

enfrentamento da crise ambiental e uma mudança social; e 2) referenciais da 

Educação do Campo (EC), educação essa que tem sua origem no processo de luta 

contra a destruição e recriação do campesinato, e faz de seus territórios seus 

pensamentos, suas pedagogias. Dessa forma, busco evidenciar a conflitualidade 

como marca do campo brasileiro, seja na luta pelo território material ou imaterial, 

seja no direito à educação e ao conhecimento.   
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Panorama ambiental contemporâneo: o papel dos movimentos sociais e o direito ao 

ambiente 

 

Como já dito, o contexto atual de hegemonia do capital têm acarretado 

inúmeras modificações ambientais, que resultam em uma crescente expropriação do 

meio ambiente e dos modos de sobrevivência de diversos sujeitos e coletivos, 

tornando-os socioambientalmente vulneráveis. Tais contradições socioambientais 

acabam por evidenciar caraterísticas de uma sociedade que se organiza em classes e 

que disputa bens materiais e imateriais, na busca pela sobrevivência e dominação do 

modelo social.  

 
Muitos grupos sociais foram “desconectados”, ou melhor, arrancados à força 
do seu território, mas o seu grito de injustiçados é o grito da reivindicação 
por dignidade, por reconhecimento. Não se trata de uma “demanda” de 
subalternos por mais justiça, mas antes de tudo, de uma afirmação que 
coloca os setores dominantes no seu verdadeiro lugar de predadores e 
opressores (...) o clamor por equidade e igualdade frente ao trabalho, ao 
território, às politicas de “desenvolvimento” confunde- se aqui com o grito 
por um meio ambiente preservado para o futuro. Esse grito se confunde, por 
sua vez, com o grito contra o mercado que pretende cuidar desse meio 
ambiente! (LEROY &PACHECO, 2011, p.53).  
 
 

Assim, diante desse cenário de violações de direitos, os movimentos sociais 

emergem na luta por outro modelo de sociedade. No presente estudo, por fazer 

referência às questões ambientais, enfatizaremos o movimento por Justiça Ambiental.  

O movimento por Justiça Ambiental surgiu nos EUA, na década de 70, na 

perspectiva de denunciar a desproporcional distribuição dos danos ambientais. 

Através de estudos relacionados ao deslocamento social-geográfico das fontes e das 

áreas de descartes e resíduos o movimento conseguiu provar que os riscos 

ambientais eram mais predominantes em áreas povoadas por populações afro 

americanas, latinas e indígenas, e que havia uma atuação do Estado na aplicação 

desigual das leis ambientais. Nesse sentido, com base em uma dimensão político-

ideológica que evidência processos de injustiças ambientais o movimento defende 

que é: 

(É a condição de existência social configurada) através do tratamento justo e 
do envolvimento significativo de todas as pessoas, independentemente de 
sua raça, cor, ou renda no que diz respeito à elaboração, desenvolvimento, 
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implementação e aplicação de políticas, leis e regulações ambientais. Por 
tratamento justo entenda-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí 
grupos étnicos, raciais ou de classe, deva suportar uma parcela 
desproporcional das consequências ambientais negativas (BULLARD, 1994. 
apud ACSELRAD, H. 2009, p.16). 

 
 

Atualmente, a noção de Justiça Ambiental compreende a terceira corrente 

ecologista, também conhecida como “Ecologismo Popular” ou “Ecologismo dos 

Pobres”, sendo esses últimos termos denominações aplicadas a movimentos do 

Terceiro Mundo que lutam contra os impactos ambientais que ameaçam os pobres. 

Tal corrente evidencia a intensa exploração dos países industrializados sobre os 

países que detém matéria prima e bens de consumo, esses que são quase em sua 

totalidade países do Sul (ALIER, 2015). Portanto, essa corrente constrói práticas e 

discursos que se contrapõem as outras duas correntes que coexistem no movimento 

ambientalista denominadas: “Culto ao Silvestre” e “Credo da Ecoficiência”.  

A primeira tem como foco a preservação da natureza com base na biologia 

conservacionista, portanto, se preocupa mais com o crescimento populacional do que 

com as implicações do crescimento econômico. Já a segunda corrente, se volta para o 

manejo sustentável dos recursos naturais e o controle da contaminação. Com base na 

ecologia industrial e na economia ambiental busca novas tecnologias e a 

“internalização da externalidades” na defesa da modernização ecológica (ALIER, 

2015).  

Apesar das diferenças existentes entre as correntes ressaltamos que nos 

discursos sobre a questão ambiental as mesmas podem estar entrelaçadas, ou seja, os 

discursos podem ser tomados por ideais de mais de uma corrente.  

 

O movimento por justiça ambiental e suas contribuições a educação 

ambiental 

 

Diante expressivos casos de injustiças socioambientais, o campo da Educação 

Ambiental (EA) vem sendo chamado a responder a processos participativos nas 

decisões sobre acesso e uso de bens ambientais (COSENZA et al, 2014). Tal mudança 

de perspectiva é discutida por Carvalho (2016) ao buscar compreender o Estado da 

Arte da EA no Brasil a partir do processo de construção de sentidos sobre a temática 
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ambiental e a perspectiva da EA em teses e dissertações. Segundo o autor, nas 

últimas décadas, o campo da EA apresentou “mudanças significativas, que passam a 

considerar perspectivas para uma educação política e socialmente crítica, inspiradas 

em adeptos das teorias críticas” (CARVALHO, 2016, p. 149).  

Para uma melhor compreensão da perspectiva de EA que nos baseamos 

apresentaremos, de forma sucinta, as três macrotendências da EA, com correntes 

político-pedagógicas distintas, determinadas por Layrargues & Lima (2011): 

conservacionista, pragmática e crítica.  

A primeira macrotendência, a conservacionista, expressa a visão inicial no 

processo histórico de constituição do campo, uma visão presa à preservação do 

ambiente, com uma natureza desumanizada. Assim, se distancia das dinâmicas 

sociais e políticas, e dos conflitos de poder que emergem do campo ambiental, 

buscando uma relação afetiva com a natureza e mudanças de comportamentos 

individuais na relação com o ambiente.  

A segunda macrotendência, a pragmática, compreende as correntes da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável e para o Consumo Sustentável. Tal 

tendência incorpora a lógica do capital e deriva da hegemonia neoliberal. Para 

compensar os danos ambientais defendem o viés da modernização ecológica, não 

considerando a questão da desigual distribuição dos bens ambientais decorrentes do 

“desenvolvimento”.   

A terceira macrotendência, a crítica, na qual o presente trabalho se 

fundamenta, busca um novo modelo de sociedade baseado em conceitos de 

participação popular, democratização, transformação social e justiça ambiental, e 

agrega as correntes da Educação Popular, Emancipatória, Transformadora e o 

Processo de Gestão Ambiental. 

Atualmente, para além das três macrotendências, Layrargues (2017) nos 

alerta para um novo fenômeno social chamado “Anti- Ecologismo”, que não se 

enquadra em nenhuma das macrotendências. Tal fenômeno se fundamenta no 

neoliberalismo e tem como marca uma desregulação ambiental pública, onde o 

Estado é reduzido e o mercado passa a gerir os recursos.  

 
O Anti-ecologismo é um fenômeno social que basicamente se expressa por 
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meio de práticas discursivas, simbólicas, politicas, institucionais e inclusive 
criminais, que tem como propósito afetar negativamente aspectos específicos 
tanto do imaginário social como a prática ecologista (LAYRARGUES, 2017, p. 
327). 

 
 

 Desse modo, ao propormos uma discussão sobre questões ambientais 

reconhecemos a importância de considerarmos a existência de diferentes sentidos 

sobre o ambiente, que dependem de uma construção histórico–política e do modelo 

de sociedade ao qual nos referimos.  

 

Diálogos entre a educação ambiental e a educação do campo: outras 

educabilidades possíveis  

 

Atualmente o Brasil ocupa uma notável posição mundial na produção 

agrícola, sendo o agronegócio responsável por 20% do PIB brasileiro. Essa expressiva 

participação na economia faz do campo brasileiro palco de inúmeros discursos 

desenvolvimentistas da expansão capitalista. No entanto, o “crescimento” no/do 

campo não ocorre de maneira igualitária, sendo a renda e a riqueza da produção, 

predominantemente, distribuída de forma desigual através de grandes monopólios 

econômicos entre o Estado e latifundiários. Em defesa do crescimento econômico, 

práticas como a apropriação privada da natureza, monoculturas, transgênicos, uso 

massivo de agrotóxicos, mecanização da produção, criação de animais em larga 

escala e a exploração do trabalhador rural, são justificadas e defendidas, muitas delas 

com aval de políticas agrícolas, em busca dos grandes índices de produtividade e 

exportação.  

No entanto, esse cenário de expansão do capital e desigualdades de bens e 

serviços ambientais faz do Brasil um dos países com o maior número de conflitos no 

campo, sejam eles por terra, por água, por melhores condições de trabalho.  

Como as lutas travadas no campo perpassam pela apropriação material e 

imaterial inúmeras são as estratégias de disputa, sendo a Educação uma delas. De 

um lado, a classe dominante visa um projeto de educação que mantenha as pessoas 

no campo sem alterar suas condições de trabalho e sem possibilitar outra perspectiva 

de vida, reforçando os ideais do capitalismo. Por outro lado, a classe trabalhadora 



     331 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

organizada em movimentos sociais luta pelo direito a uma educação que valorize o 

trabalhador do campo e incentive sua participação nas tomadas de decisões, de 

maneira a contribuir para o seu empoderamento e transformação social.   

Assim, a educação deixou de ser um objetivo somente do Estado passando a 

ser disputada pelos detentores do capital que visam à privatização e a 

mercantilização de projetos educacionais e do campo. Segundo Arroyo (2014) para 

desconstruir as concepções em que as pedagogias de dominação se legitimaram é 

preciso recontar a história trazendo a trajetória de luta de diferentes sujeitos.  

E nesse contexto de mudança que surge a Educação do Campo. Mais que um 

projeto de educação e de escola, a EC luta por um novo modelo de sociedade 

baseado na diversidade de sujeitos, no direito a terra para viver e trabalhar, e na 

relação harmônica com a natureza, como ressalta Caldart (2003): 

 
Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a 
escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como 
sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do 
conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus 
saberes, sua cultura, seu jeito. Também pelos desafios da sua relação com o 
conjunto da sociedade (CALDART, 2003, p. 66).  

 
 

Durante um longo período da história do Brasil a identidade dos povos do 

campo foi negada, ao passo de nem ser considerado/a cidadão/ã brasileiro/a. Na 

busca de melhores perspectivas de vida, muitos sujeitos migraram para as cidades, 

uma vez que, o campo era visto como algo negativo, lugar de sofrimento e atraso 

sociocultural.  

Desse modo, apesar dos povos do campo sempre resistiram e lutarem pelos 

seus direitos só no final da década de 1990, com base em um projeto popular, que um 

movimento nacional por uma Educação do Campo se consolidou.  

Por ser um projeto de educação da classe trabalhadora do campo, sua 

constituição está atrelada a outros projetos de sociedade e a outros modelos de 

desenvolvimento do campo. Dessa forma, a Educação do Campo não é um projeto de 

educação a ser pensado “para” o campo, construído por outros sujeitos que não são 

povos do campo. E nem uma educação pensado “no” campo, no sentido de que estar 

localizada no campo já basta mesmo que as práticas educativas se façam outras, se 
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baseando, por exemplo, nos ideais hegemônicos.  A denominação “do” campo tem 

intuito de adjetivar, de caracterizar. Não no sentido de diminuir, inferiorizar, 

comparar, como fazem com “escolas da zona rural” e “escolas das zonas urbanas”, 

onde as ultimas são colocadas em muitos discursos como superiores. Mas, no sentido 

de identificar, reconhecer e reafirmar outras educabilidades que são construídas a 

partir dos sujeitos locais, do campo.  

Assim, tendo como base os princípios da EC explicitados acima e a 

perspectiva de EA apresentada é possível estabelecer possíveis diálogos entre esses 

dois campos educacionais.  Uma Educação Ambiental que se faz crítica tem como 

preocupação proteger não só as florestas, as águas, os animais, ela se volta também 

os diversos homens e mulheres que vivenciam situações de vulnerabilidade 

ambiental.  Uma EA para a Justiça Ambiental ao dar visibilidade aos processos de 

injustiças sociais e lutar pelo enfrentamento de violações de direitos, como a luta pelo 

direito ao ambiente, tem sentido para uma EC na medida em que essa luta pelo 

ambiente se configura na defesa da identidade cultural e dos modos de existência 

dos povos do campo. E assim como a EC, tal perspectiva de EA ao evidenciar a 

desigual distribuição dos danos e riscos ambientais coloca em xeque temático central 

como a luta de classes e o embate político contra hegemônico. Portanto, ambos os 

modelos de educação partem de uma perspectiva educativa coerente com o contexto 

em que esteja inserido e que potencialize o enfrentamento das ideologias capitalistas 

afirmadas pelo modelo de sociedade hegemônico, buscando uma transformação 

social.  

 

Considerações Finais  

 

Diante do contexto de intensa acumulação de capital que leva a uma crescente 

exploração do meio natural e social, nos valemos do potencial de transformação da 

educação no enfrentamento de injustiças socioambientais. No entanto, reconhecemos 

que muitas práticas educativas ainda não abordam os contextos locais em que muitos 

são vítimas, reforçando a desigualdade, a exclusão e a injustiça.  
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Assim, ressaltamos a premência do debate ambiental contemporâneo ser feito 

a partir de uma perspectiva mais ampla e dialógica que inclua os diferentes campos 

de conhecimento, como os saberes acadêmicos e os saberes tradicionais, e que 

possibilite uma maior visibilidade e espaço às educabilidades que emergem dos 

modos de vida, diante da luta por uma sociedade mais justa e igualitária.  
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Resumo 
Instigada pelas descobertas decorrentes do processo de pesquisa de mestrado que venho 
realizando, pretendo discutir sobre a alfabetização dentro da concepção da Educação do 
Campo, além de propor questionamentos e reflexões acerca de iniciativas como o Projeto de 
Alfabetização da Zona Rural no sentido de verificar as possíveis causas dos sucessos e 
insucessos de propostas como essas. O referido projeto foi realizado pela rede municipal de 
ensino de Juiz de Fora na década de 1980 e visava sanar o agravante da repetência nas 
primeiras séries do ensino fundamental da época. Numa proposta mais ampla, procuramos 
chamar a atenção para as populações rurais e a escola a elas vinculada, enfatizando a 
identidade dos sujeitos, seus saberes e seu espaço de existência – o campo.  
Palavras-chave: Escolas rurais. Juiz de Fora. Alfabetização. 
 

 

As experiências de alfabetização como ponto de partida 

 

Este trabalho é parte de minha pesquisa de mestrado que venho realizando 

sobre a trajetória das escolas rurais do município de Juiz de Fora e que traz à luz uma 

história muito rica, porém ainda pouco conhecida45.  

Das mais diversas descobertas que venho realizando, pretendo trazer para 

reflexão o tema da alfabetização haja vista sua importância nas discussões sobre 
                                                           
45

 Os documentos utilizados como referência para essa reflexão não foram publicados e estão disponíveis no 

setor de Arquivo e Memória do Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI) da Secretaria de 

Educação de Juiz de Fora. 

 

mailto:darieli.ilha@gmail.com
mailto:simonerib@gmail.com
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Educação e, em especial, no que se refere às escolas rurais que, durante muito tempo, 

amargaram a triste estatística de um elevado número de evasão e repetência nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Esta realidade também foi denunciada na 

década de 1980 nas escolas rurais da rede municipal de Juiz de Fora através de 

levantamentos realizados pela Secretaria de Educação da época e, em consequência, 

como um dos desdobramentos do Projeto Educação para o Meio Rural, foi 

desenvolvido o Projeto de Alfabetização da Zona Rural. Tratava-se de uma proposta 

baseada nas produções escritas dos alunos, onde era possível trabalhar diferentes 

gêneros textuais de uma forma contextualizada, ou seja, a partir de suas vivências.  

 A partir dessa referência, pretendemos discutir sobre a alfabetização dentro da 

concepção da Educação do Campo, além de instigar questionamentos e reflexões 

acerca de iniciativas como o referido Projeto de Alfabetização da Zona Rural no 

sentido de verificar as possíveis causas dos sucessos e insucessos de propostas como 

essas.  

 

A alfabetização na perspectiva da Educação do Campo 

 

 Abrimos a nossa reflexão tratando de aclarar o que é a Educação do Campo e 

porque é importante pensar a alfabetização das crianças que vivem no meio rural a 

partir desta perspectiva. 

 A Educação do Campo surgiu pela iniciativa de movimentos sociais ligados ao 

campo  com o objetivo de criar não só uma escola em suas rotinas e práticas 

pedagógicas, mas também um novo modelo de sociedade que conceba os povos do 

campo não só como produtores de alimentos. Isso significa que é necessário incluir a 

ideia de que homens e mulheres do campo são também produtores de cultura e de 

conhecimentos tão importantes quanto aqueles construídos na academia. Busca-se 

com esse referencial afirmar a identidade da escola a partir dos sujeitos que a 

compõem, como afirma Caldart (2004, p. 27):  

 
A Educação do Campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso 
compreender que por trás da identificação geográfica e da frieza dos dados 
estatísticos está uma parte do povo brasileiro que vive neste lugar e desde as 
relações sociais específicas que compõem a vida no e do campo, em suas 
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diferentes identidades e em sua identidade comum; estão pessoas de 
diferentes idades, estão famílias, comunidades, organizações, movimentos 
sociais... A perspectiva da Educação do Campo é exatamente a de educar 
este povo, estas pessoas que trabalham no campo, para que se articulem, se 
organizem e assumam a condição de sujeitos da direção de seu destino.  
 
 

 Isso porque durante muito tempo – e ainda hoje – a educação é pensada para e 

não junto com os povos do campo. Mesmo com as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica das Escolas do Campo publicadas em 2002 e de referenciais 

construídos em articulação com movimentos sociais e grupos ligados ao campo nas 

ultimas décadas, normalmente os sistemas de ensino desconsideram ou mesmo 

desconhecem tais referenciais e, como resultado, a escola ignora a riqueza de 

elementos existentes nas comunidades rurais de seu entorno. Os professores, por sua 

vez, são muitas vezes carentes de uma formação inicial ou continuada que leve em 

conta as peculiaridades do campo. Como resultado, verificamos um recorte da escola 

e do currículo urbanos lançados na escola rural, como também a construção no 

imaginário de crianças e jovens de que a cidade é o lugar da “felicidade” e do 

“sucesso profissional”. Entretanto, é importante esclarecer que na concepção de 

Educação do Campo não se pretende apenas trabalhar a realidade do campo, mas 

sim, partir dele, contextualizar os conteúdos da base nacional curricular dando 

sentido ao conhecimento que se quer construir. Caldart nos ajuda a compreender 

melhor essas questões. 

 
Construir uma escola do campo significa pensar e fazer a escola desde o 
projeto educativo dos sujeitos do campo, tendo o cuidado de não projetar 
para ela o que sua materialidade própria não permite; trazer para dentro da 
escola as matrizes pedagógicas ligadas às práticas sociais; combinar estudos 
com trabalho, com cultura, com organização coletiva, com postura de 
transformar o mundo... Prestando atenção às tarefas de formação específicas 
do tempo e do espaço escolar; pensar a escola desde o seu lugar e os seus 
sujeitos, dialogando sempre com a realidade mais ampla e com as grandes 
questões da educação, da humanidade (CALDART, 2004, p. 35). 
 
 

 A Educação do Campo traz como base de suas ações educativas, organização 

curricular e escolar, e como papel da escola princípios pedagógicos como:  

 
* O papel da escola enquanto formadora de sujeitos articulada a um projeto 
de emancipação humana; 
* A valorização dos diferentes saberes no processo educativo; 
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* Espaços e tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem; 
* A educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável; 
* A autonomia e colaboração entre os sujeito do campo e o sistema nacional 
de ensino (RAMOS et alli, 2004, p. 37-40) 
 
 

 Dentro desses princípios e concepções, inserimos a alfabetização e o 

letramento, compreendendo, junto com Soares (2003), que ambos andam lado a lado 

e melhor traduzem tanto os processos de aquisição da leitura e da escrita como seus 

usos nas práticas sociais. De acordo com a autora, “só recentemente passamos a 

enfrentar esta nova realidade social em que não basta apenas saber ler e escrever, é 

preciso também saber fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de 

leitura e escrita que a sociedade faz continuamente” (SOARES, 2003, p. 20). 

Erroneamente muitos pensam que, pelo fato de uma criança morar no campo, ela 

tem limitações na interação com o mundo escrito. Talvez em alguns contextos isso 

seja verdade, mas também é fato que atualmente a maioria das crianças que vivem 

em comunidades rurais tem acesso a muitos materiais escritos em casa e no trabalho 

da lavoura, seja em rótulos, manuais, livros, cadernos de receitas, etc. A televisão e o 

celular estão em muitas residências. Também é verdade que ela convive muito com a 

oralidade, aprendendo as tarefas com seus familiares que ensinam a partir da prática 

e da observação e que divertem a partir da contação de histórias, músicas e 

parlendas. Isso tudo quer dizer que a criança, como sujeito do campo, já carrega uma 

bagagem de conhecimentos e inferências sobre a linguagem oral e escrita. No 

entanto, 

 
Temos uma imagem empobrecida da criança que aprende: a reduzimos a 
um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão que pega um instrumento 
para marcar e um aparelho fonador que emite sons. Atrás disso, há um 
sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que age 
sobre o real para fazê-lo seu (FERREIRO, 1995, p. 40-41).  
 
 

 Nesse sentido, queremos enfatizar que é possível alfabetizar valendo-se 

primeiramente desta realidade tão rica em conteúdos e temas de ensino. Quantos 

projetos e sequências didáticas podem ser trabalhados tendo como fonte os 

elementos da vida cotidiana das crianças do campo, tendo sentido para elas e um 

significado real dos usos da linguagem.  
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Ao imaginar a gama de possibilidades, partimos do ambiente rural e 

vislumbramos um baú do tesouro com palavras importantes do universo dessas 

crianças, alfabetos construídos com desenhos e materiais trazidos da casa das 

crianças, músicas, cirandas e parlendas enviadas pelas famílias para serem cantadas e 

escritas na sala de aula, brincadeiras da roça, descrições de fatos cotidianos e de 

lugares significativos, produções de texto iniciadas pelo professor escriba e 

posteriormente feitas pelas próprias crianças... E uma sala de aula com os mais 

diversos materiais escritos para as crianças interagirem com o mundo: livros 

variados, revistas, jornais, rótulos, encartes de supermercados e lojas, etc. Essa 

variedade é imprescindível para criar um ambiente alfabetizador, pois a diversidade 

de gêneros textuais revela a necessidade de que as crianças tenham o domínio da 

leitura e produção de textos para atender a diversos propósitos e entender suas 

finalidades/usos sociais.  

 

Explicitando práticas do Projeto de Alfabetização das escolas rurais de Juiz de Fora 

na década de 1980 

 

O referido projeto era parte de uma proposta da Secretaria de Educação para 

as escolas rurais, que fundamentava-se no “Projeto Educação para o Meio Rural” 

(1983-1988) onde se inserem diversas atividades voltadas às demandas das escolas 

rurais, formação específica para professores e acompanhamento de supervisoras e 

orientadoras da Secretaria diretamente nas escolas para apoio e monitoramento das 

atividades. O principal objetivo era a adequação do ensino ao universo cultural do 

meio rural, o que era necessário em função do grande número de escolas rurais que a 

rede municipal atendia nessa época. 

Os resultados do Projeto de Alfabetização da Zona Rural expresso através 

dos volumes “Lendo e relendo I” e “Nossos textos I”, ambos datados de 1991, junto 

ao relatório do projeto referente ao período de 1989 a 1992, mostram ações práticas 

com as quatro séries iniciais visando sanar o problema expressivo da evasão e da 

repetência. Inicialmente estas práticas diferenciadas foram realizadas na escola Padre 

Wilson em 1989, mas posteriormente seriam implantadas nas escolas rurais que 
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atendiam esta etapa da escolarização. Organizados por Maria de Fátima Franco, 

Regina Durães e Solange Rossini, os volumes consistem numa coletânea de 

produções dos alunos a partir da diversidade de gêneros textuais produzidos em sala 

de aula com o objetivo primordial de servir como material didático para trabalhar os 

mais diversos aspectos da linguagem. As referências para as produções dos alunos 

partiam de leituras e problematizações prévias de diferentes temas e gêneros Os 

temas eram os mais variados possíveis e revelavam desde fatos da vida cotidiana das 

crianças até produções de textos como poesias, horóscopos, histórias, receitas, 

anúncios e textos de jornais, dentre outros. Posteriormente, os textos produzidos 

seriam utilizados para leitura, análise e reescrita já que eram disponibilizados 

exatamente como os alunos os escreveram, sem a correção do professor. Estes textos 

também serviriam como referência para se trabalhar interdisciplinarmente com 

outras áreas do conhecimento, o que gerou grande interesse por parte dos alunos. 

  

 

Fotos 1 e 2: Textos produzidos pelos alunos nos volumes Nossos textos I / FONTE:                 
Reprodução do Arquivo DPPI. 

 

 Trata-se de uma iniciativa que valorizava as produções textuais dos alunos e 

suas visões de mundo, além da possibilidade de trabalharem os diferentes gêneros 
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textuais de uma forma contextualizada, a partir de suas vivências. O referencial 

citado pelas professoras organizadoras dessas coletâneas é o de Emília Ferreiro, que 

enfatiza o percurso percorrido pelas crianças no processo de construção da leitura e 

da escrita. Por isso, o material é composto por textos de diferentes níveis, desde a 

fase inicial da alfabetização até a apropriação do sistema alfabético da escrita. 

 

 

Fotos 3 e 4: Textos produzidos pelos alunos nos volumes Lendo e Relendo I / FONTE:                 
Reprodução do Arquivo DPPI. 

 

As atividades referentes ao período de 1989 a 1992 apontam diversos avanços 

na expressiva melhora dos índices de aprovação e do interesse e participação dos 

alunos na construção do conhecimento. A partir da mudança de foco de “como se 

ensina” para “como se aprende” a relatora destaca a mudança empreendida pelos 

professores na sua maneira de trabalhar, desde o planejamento, execução da 

proposta até a avaliação. Outro fator positivo apontado foi a atuação das 

supervisoras das escolas rurais que nesta época, eram professoras da Secretaria de 

Educação que visitavam regularmente as escolas e auxiliavam as professoras. 
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Pontos e contrapontos 

 

 Na introdução ao volume “Lendo e relendo I” a relatora instiga a curiosidade 

dos leitores adiantando que o sentimento ao ler as produções dos alunos seria de 

surpresa ao constatar os temas de interesse das crianças e as suas percepções acerca 

do mundo à sua volta e de questões mais amplas e polêmicas da sociedade. Sim, os 

leitores iriam se surpreender com os conhecimentos e as diferentes formas de 

expressão, criativas e sensíveis das crianças de escolas rurais. E por que será que esse 

fato surpreenderia? Não seria lógico que as crianças são espertas e capazes? A 

resposta seria óbvia se estivéssemos falando de crianças urbanas, de classe social 

mais elevada e sem comprometimentos cognitivos ou físicos. Mas estamos falando 

de crianças da roça, então a caricatura que povoa o imaginário social é a do jeca, do 

sujeito ignorante e sem cultura. 

 A relevância de propostas como a do Projeto de Alfabetização da Zona Rural 

pelas redes públicas de ensino traz à tona várias possibilidades de práticas 

pedagógicas possíveis de se trabalhar em escolas do campo. Mesmo sendo um 

projeto de praticamente três décadas atrás, ainda mostra sua atualidade, 

aplicabilidade e eficiência nos resultados, pois foi possível identificar aspectos 

teóricos e práticos da Educação do Campo e da alfabetização na perspectiva do 

letramento. No entanto, mesmo com a comprovação dos resultados positivos, por 

que não teve continuidade? Por que não foi aperfeiçoado e a proposta estendida para 

outras áreas? Sua continuidade e aceitação esbarra em muitas questões-problema que 

atuam com força nos sistemas públicos de ensino Brasil a fora. 

A primeira questão refere-se a problemas de ordem de investimentos básicos 

em infraestrutura não só das escolas como das condições de vida nas comunidades. 

Um outro aspecto é a volatilidade de iniciativas isoladas pensadas por pequenos 

grupos dentro das três esferas de governo que mudam a cada eleição ou por pressão 

de grupos sociais majoritários. São propostas pensadas para e não com os sujeitos do 

campo, seguindo a ideia acima mencionada de que estes não têm capacidade para 

contribuir na construção da escola presente no seu espaço.  
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Essas constatações me fizeram lembrar a análise crítica de Freire (2002): a 

herança de um país colonizado, receptor de uma cultura imposta agressivamente 

pelo colonizador, tornou homens e mulheres meros expectadores, acomodados às 

ideias criadas para eles, as quais julgam serem opções suas. As soluções para seus 

problemas estariam em receitas prontas que não nasceram da análise crítica do 

próprio contexto e por isso não frutificam, não dão certo. Ao contrário, porque certas 

experiências são bem sucedidas? Usando como exemplo a pedagogia do MST, que 

ajuda a referenciar os princípios da Educação do Campo, percebe-se que a 

reivindicação pela reforma agrária está ao lado da luta por uma escola do campo de 

qualidade. Ou seja, a conscientização sobre as próprias necessidades dos colonos 

quanto a terra e a escola os levou a construção de uma pauta teórica e política que 

sustenta a garantia de uma escola voltada aos seus interesses e necessidades. 

Acreditamos ser esse um princípio fundamental na efetivação de uma proposta de 

Educação do Campo bem sucedida.  

Enfatizamos e defendemos a real necessidade de apreender os princípios da 

escola do campo para oportunizar as populações rurais uma nova visão sobre si 

mesmos, seus saberes e sobre seu espaço de existência – o campo.  
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Resumo 
O presente trabalho investiga, de que maneira a inserção da arte nos espaços educacionais 
auxilia na constituição de subjetividades na escola, em meio aos dispositivos disciplinares 
próprios desta instituição. Pontuamos algumas reflexões sobre o modo como a arte é 
trabalhada na escola em diferentes períodos históricos, suas implicações, contribuições, e 
como tais práticas situadas nestes diferentes momentos, auxiliam na compreensão atual de 
educação, de ensino, e da maneira na qual a arte é vista hoje no espaço escolar. Investigamos, 
ainda, como tais práticas educacionais e artísticas, perpassadas pelos dispositivos 
disciplinares, ecoam ainda  na concepção de educação de nossa época. Em termos 
metodológicos, a discussão aqui presente é essencialmente bibliográfica, qualitativa e situada 
no contexto do pós-estruturalismo e pós-modernismo, onde nos valemos do método 
hipotético dedutivo. Nosso objetivo é analisar, através dos diferentes dispositivos de cada 
período (como a grade curricular, a estrutura física das escolas, as práticas de ensino e etc.), 
como tais procedimentos objetivam a construção de determinados sujeitos e 
comportamentos não apenas na escola, como também na sociedade, de maneira ampla. O 
trabalho justifica-se por ajudar a compreender, através de alguns recortes da história da 
educação brasileira e de seu funcionamento curricular e disciplinar, de que maneira estas 
práticas objetivam formar certos  modos de ser e de agir, para atender às demandas de uma 
sociedade,  de que forma a arte participa deste processo e quais seus impactos nesta 
formação. Para traçar tais delineamentos, adentraremos as relações entre o sujeito e a escola, 
expondo alguns pontos não apenas sobre a história da educação, como também sobre a 
história da infância, para melhor compreendermos a atual concepção de educação, de sujeito 
e as reverberações que tais mudanças ocorridas ao longo de diferentes momentos históricos 
trazem ao ensino e à arte-educação. Ainda sobre as transformações que afetam a 
compreensão das práticas educacionais, abordaremos brevemente a relação do sujeito com a 
verdade, do cuidado de si (FOUCAULT, 2010) e sua relevância para a construção de 
subjetividades, junto à influência dos dispositivos disciplinares, que são também dispositivos 
de poder na formação deste sujeito na escola. Tal discussão possui como aporte teórico 
fundamentalmente a obra de Michel Foucault (1987; 2010; 2014), Giorgio Agamben (2008), 
Philippe Ariès (1976), Guacira Louro (1997), Ana Mae Barbosa (1998), entre outros autores. 
Palavras-chaves: Arte; Educação; Dispositivos Disciplinares; Subjetividades. 

 

Entre a história, a arte e a escola  

 

Para pensarmos a história da educação de um país, é primeiro necessário 

compreendermos que a história é antes um recorte e uma interpretação dos 

acontecimentos, do que uma narrativa incontestável dos fatos.  Quem escreve a 
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história, escolhe sobre a história que pretende escrever. Há sempre uma história 

eleita, da mesma forma que há sempre algo não revelado. Dessa forma, não há 

completude na escrita da história, pois sempre há fragmentos históricos que escapam 

ao ofício do historiador (BLOCH, 2001, p. 52 e 53). Pensar a história é pensar nos 

traços do passado que ainda reverberam no presente e nas possibilidades de ação 

neste, sempre permeadas pela atuação humana (ibidem, p. 54).  

Sendo assim, não é o objetivo deste trabalho abranger a história do surgimento 

das primeiras formas de educação no Brasil e suas origens, mas seguir alguns dos 

marcos no processo histórico da educação brasileira, que permitirão compreender 

um pouco da educação de nosso tempo, bem como a constituição dos sujeitos e 

subjetividades que a compõem. 

Quando direcionamos nosso olhar ao modelo escolar que emerge junto a 

outras instituições disciplinares no final do século XVIII na Europa, observamos que 

vários traços deste modelo ainda se mantêm na educação dos séculos seguintes, 

marcados principalmente pela vigilância, pela inspeção, por uma organização física e 

espacial que permita observar e vigiar aqueles que nele estão (FOUCAULT, apud 

DINALI, 2011, p. 36). Assim como outras ocorrências históricas, a escola moderna 

que aparece entre o final do século XVII e no decorrer dos avanços tecnológicos e 

científicos do século XVIII, não mais controlada pela igreja católica e buscando a 

valorização da razão, não surge repentinamente como fenômeno desvinculado dos 

eventos e valores anteriores, mas como ocorrência após uma série de episódios 

políticos e sociais. Ainda que de outra forma, esta escola permanece como dispositivo 

da necessidade de controle que ocorria de maneira mais explícita pela igreja, mas 

igualmente desejável pelas instituições que a sucedem. Dessa forma, a escola 

funciona historicamente como um dos principais cernes institucionais que 

impulsionam a modernização da sociedade e como centro de influência que institui 

no sujeito valores, normas, tradições e comportamentos a serem seguidos e 

executados (DINALI, 2011, p. 41).  

Hobsbawn (1997) nos mostra que diante de certas transformações emergentes 

ao longo da história (dentre elas principalmente as trazidas pela modernização da 

sociedade), há uma espécie de resistência ou recusa diante dos que já abraçaram 
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determinada crença ou costume que vigora até aquele momento (HOBSBAWN, 1997, 

p. 11). Dessa maneira podemos inferir que não é gratuitamente que o modelo 

educacional do final do século XIX e do século XX em diante, tenho se valido de 

vários suportes físicos e discursos dos séculos anteriores, uma vez que aparecem na 

história da educação como tradicionais e fundamentais para que o ensino de alguma 

forma ocorra. Da mesma forma, é possível também relacionar a resistência de grande 

parte dos docentes da educação básica em recusar modelos ou propostas que surjam 

como “alternativas inovadoras” aos métodos já habituais, possivelmente por estas 

escaparem ao que já é posto pela tradição ou em outros casos, de novamente 

retomarem modelos educacionais de épocas anteriores, ainda que nem mesmo em 

tais épocas estes funcionassem.  

No que diz respeito a esse modelo moderno de escola, influenciado ainda  

pelos valores morais já vistos na igreja católica, pela busca do controle dos corpos e 

comportamentos, podemos observar que, tal modelo, que ainda hoje vigora em 

grande parte das escolas brasileiras, funciona não apenas como local de ensino, mas 

primordialmente como instituição que molda os sujeitos de uma determinada forma. 

Da mesma maneira que “o bom comportamento” escolar é uma meta a ser atingida 

através de boas notas, silêncio e disciplina por parte dos alunos, outras condutas 

neste ambiente como a conversa, risos “sem motivos” e “indisciplina” dos que 

questionam as regras através de seus comportamentos torna-se igualmente uma 

conduta que deve ser combatida. Nesta construção, os que agem de acordo com o 

que é estabelecido pelas regras da escola devem ser recompensados, e os que vão 

contra o que é institucionalmente concebível devem, ao contrário, serem punidos por 

sua conduta (DINALI, 2011, p. 35 e 35), o que nos mostra como a escola 

historicamente pode ser encarada como uma fábrica produtora de sujeitos. 

Em Foucault (1987), observamos que o desejo surgido nessa escola moderna 

situada em uma sociedade disciplinar, é o de controle das condutas e da disciplina, 

que se dá principalmente através do controle do corpo. É importante ressaltar que o 

controle do corpo neste espaço não é mais físico através de torturas explícitas, mas, 

através de normas, carregadas da intencionalidade em tornar o outro obediente, útil, 

disciplinado e, portanto, ocupante de determinado lugar nas relações de poder que 
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perpassam o ambiente escolar (FOUCAULT, 1987, p. 125), o que fica mais claro 

quando observamos como historicamente houveram poucas mudanças na rigidez da 

arquitetura da escola, na disposição de seus elementos físicos  ou mesmo na 

composição dos conteúdos e planos curriculares.  

O perfil “ideal” de sujeito desejado e construído no ambiente escolar, assim 

como a incessante busca pela origem na história são igualmente marcados pela busca 

ou presença de valores, que podem ser usados para manter ou romper com 

determinada crença ou tradição (BLOCH, 2001, p. 58). O pensamento de que o “bom 

aluno” é aquele que apresenta comportamento quieto, disciplinado e passivamente 

obediente é um ideal que está consolidado desde a escola influenciada pela igreja no 

século XII, até grande parte das escolas que existem hoje, nove séculos depois. Tal 

reprodução de pensamento vem sendo mantida não ingenuamente, mas a fim de 

formar determinado tipo de sujeito: o sujeito que seja escolarizado e capaz de servir 

plenamente às demandas do mercado de trabalho, mas que seja igualmente 

manipulável, submisso e pouco questionador.  

Paralelamente aos modos de subjetivação, observamos como alguns 

“marcadores” no ambiente da escola são associados a determinadas condutas e ao 

que Hobsbawn (1997) aponta em seu texto sobre a formalização e ritualização na 

invenção das tradições. Determinar modos de conduta e comportamento é 

determinar um modo de sujeito, que se repete na história através da manutenção 

destas tradições. Na escola, a exemplo, o uso do uniforme é capaz de identificar a 

instituição, ao mesmo tempo em que torna homogênea a identidade dos alunos 

através das vestimentas.  

No entanto, é pertinente sublinhar que mesmo desta forma, a construção do 

simbolismo citada pelo autor como parte da construção das tradições históricas 

(HOBSBAWN, 1997, p. 12), pode ser observado através de outras formas de 

reconhecimento e pertencimento que excedam o uniforme, como cortes de cabelo, 

acessórios, marcas de roupas, entre outros apetrechos que permitam ao uniformizado 

dividir-se entre o sujeito que a escola objetiva e deseja que ele seja, e o sujeito de 

outro grupo no qual ele efetivamente sinta-se pertencente, a partir de outras 
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referências igualmente construídas que o permita reconhecer outros sujeitos que a ele 

se assemelhem, através destes marcadores simbólicos.  

Através da arte e de suas expressões na escola, espera-se, também, que esta 

possibilite e permita aos alunos traçar caminhos alternativos que, de alguma 

maneira, viabilizem ao sujeito a construção de uma subjetividade onde a apreciação, 

reflexão e questionamento presentes no fazer artístico, façam parte da formação dos 

alunos.  

  Em Foucault (1987) observamos, que é uma característica das instituições 

modernas disciplinares não mais a rigidez corpórea e o castigo físico pela 

indisciplina através de tortura corporal, como era comum no século XIX, através de 

instrumentos de tortura como a palmatória (objeto disciplinar e de punição por 

comportamentos tidos como inadequados). Compreendendo as condutas morais do 

sujeito como centrais para sua obediência, historicamente o autor observa uma maior 

eficiência em outras formas de controle, como manipular sutilmente o 

comportamento dos sujeitos através de normas e regras a serem seguidas, de modo 

que o controle passe a operar não mais pela tortura física, mas principalmente pela 

possibilidade desse sujeito controlar e vigiar a si mesmo, à sua conduta moral e de 

ação, torando-se dócil e disciplinador de si mesmo. Não é incomum, por isso, que na 

escola a arte ocupe um lugar de abertura à expressão e de questionamento aos modos 

de ser e agir já impostos pela instituição, motivo que a faz ocupar, por vezes o lugar 

de indisciplina, do que não é bem visto, do que deve ser posto em segundo plano ou 

nem mesmo posto em prática. 

Nesta escola que atenda à sociedade moderna, onde é cobrada 

incansavelmente a necessidade de produzir, clamando por disciplina, rigidez e 

atenção, a reflexão e contemplação proporcionadas pela arte, torna-se cada vez mais 

questionada, vistas como elemento negativo ou desnecessário para uma “boa 

formação”. Os que exercem ações contrárias à disciplina e à atenção, que demandam 

mais tempo nas atividades ou que possuem posturas criativas e questionadoras, são, 

na maioria das vezes vistos como portadores de comportamentos  inadequados para 

ocupar um “bom ambiente escolar”. Esta mesma produtividade exigida pela escola 

deverá ser igualmente aproveitada na sociedade e mercado de trabalho, onde através 
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do governo de si o indivíduo se mostre apto para produzir e portanto, controlar seus 

próprios instintos, sentidos e desejos. Esta forma de autogoverno e cuidado de si, que 

passa a povoar a escola moderna é, portanto, uma ferramenta política onde são 

incorporados elementos que disciplinam o corpo para determinados fins, 

instrumento este planejado e aprimorado ao decorrer da história (FOUCAULT, 2010, 

p. 485).  

Podemos afirmar, dessa maneira que a escola opera então como um dos 

principais aparelhos que constroem determinadas subjetividades ao longo da 

história: seja através dos conteúdos curriculares que seleciona e prioriza, das formas 

de avaliação, ou do julgamento moral que se tem diante do corpo discente a partir de 

suas ações no espaço exclusivamente escolar. Ela funciona como aparato que permite 

a essa sociedade modernizar-se cada vez mais, combatendo o passado tido como 

obsoleto, ainda que veladamente permaneça próxima dele (BOCCHETII; SOOMA, 

2016, p. 2).   

Da mesma forma que se almeja formar um determinado sujeito através de 

comportamentos estabelecidos, podemos inferir que hoje, excluir ou privilegiar 

determinados conteúdos curriculares nos espaços escolares é também almejar ou 

recusar um determinado tipo de sujeito. Quando se exclui do currículo escolar, 

conteúdos como Artes, filosofia, por exemplo, podemos questionar que sujeito 

pretende-se formar sem o acesso a estes conteúdos. Da mesma maneira, quando 

encontramos escolas que enfatizam seu desempenho educacional através do número 

de aprovações de seus alunos em cursos superiores de medicina e engenharia, nos 

deparamos com outro projeto educacional que determina formar outra categoria de 

sujeito. 

  Mesmo que hoje existam escolas que centralizem seu ensino na perspectiva da 

arte e da filosofia, por considerarem tais conteúdos como caminhos para a 

constituição de um sujeito capaz de pensar por si próprio e desenvolver a apreciação 

crítica e estética nos demais componentes curriculares, nem mesmo as disciplinas 

que centralizam tais currículos foram historicamente sinônimo de criação ou 

liberdade de pensamento. No decorrer da história do ensino de artes, por exemplo, 

observaremos o caráter excessivamente tecnicista e pouco expressivo desta disciplina 
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no contexto escolar até meados de 1970. Neste contexto a arte era vista como 

instrumento para fins fabris e desconexa dos processos de expressão individual ou 

força criativa (BARBOSA, 1998, p. 17 e 18). Ou seja, o lugar que hoje ocupa o espaço 

destinado à criação e estimulação cultural, há menos de 50 anos foi o lugar que 

priorizava o ensino do desenho geométrico e o fazer técnico, formando para fins 

fabris.  

Ainda que a escola nos apareça em seus termos de origem como espaço 

democrático e de tempo livre, podemos dizer que em cada momento a escola serviu a 

uma diferente finalidade social e política. Focault (1987) nos aponta a mesma como 

um dos pilares de manutenção de controle e, portanto caracterizada como 

dispositivo de poder de uma sociedade. Isso nos convida a pensar, ainda, nas 

possibilidades que a arte oferece para permitir “escapar” deste controle, uma vez que 

é através dela, de suas subversões e problemas, que é possível repensarmos e 

questionarmos esteticamente a sociedade em que vivemos. 

 

Considerações finais 

 

Dessa forma observamos como a escola e as práticas educativas, longe de 

serem naturais, são engrenagens que funcionam diferentemente em cada período 

histórico e que estão sempre sendo remontadas para atender a diferentes contextos e 

objetivos situados de acordo com a condição histórica presente em tal momento. O 

lugar ocupado pela arte, neste contexto, deve ser o da “rota de fuga” que permite, de 

alguma maneira ir ao encontro do excesso de normatização e imposição que ocupam 

a escola, permitindo uma formação ampla, aberta e questionadora ao sujeito. 
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Resumo 
Este artigo tem por objetivo discutir o uso dos emojis na atualidade e propor uma abordagem 
analítica e criativa, ao levar esses elementos iconográficos para as aulas de artes. Os emojis 
são pictogramas encontrados no meio eletrônico utilizados para expressar intenções de 
maneira gráfica em conjunto a um texto escrito. A partir da sua observação, esboçaremos 
propostas pedagógicas para trabalhar esses pictogramas em turmas dos anos finais do 
Ensino Fundamental. 
Palavras-chave: Emojis; Arte-educação; Cultura Visual; Pictogramas; Práticas docentes. 

 

 

Introdução 

 

Atualmente podemos notar o grande número de pessoas que utilizam 

aplicativos de mensagens instantâneas como o Whatsapp, Messenger ou Skype. Além 

desses três, existem outros não tão populares como, por exemplo, Viber, Hangouts e 

Line. Utilizando alguma dessas plataformas, usuários de smartphones, tablets e 

computadores enviam todos os dias mensagens de texto para seus amigos, familiares 

e colegas de trabalho. Os aplicativos de conversas reúnem um público que expressa 

ideias por meio de textos verbais e não-verbais.  

Esses meios de comunicação contém, em seu interior, ícones para expressão de 

sentimentos, desejos ou meros objetos, indo além do uso das palavras virtuais. Os 

aplicativos apresentam o que denominamos como emojis. Com o recurso dos emojis, é 

possível trocarmos ideias pelas mensagens de maneira icônica, facilitando que o 

usuário leitor do texto recebido compreenda com mais clareza e eficiência o sentido 

ou a intenção comunicativa do emissário. Mas o que são os emojis na realidade?  
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Os emojis são pictogramas46, ou seja, são símbolos que representam um objeto 

ou conceito por meio de desenhos figurativos. Nos pictogramas, as ideias e os 

objetivos são transmitidos através de desenhos. Esses elementos são comumente 

vistos como objeto de estudo nas artes aplicadas, usados frequentemente na 

sinalização de locais públicos, em infográficos, e em representações esquemáticas 

dentro da área do Design Gráfico. O pictograma está presente em diversos lugares, 

ele é uma forma de linguagem visual.  

Partindo do pressuposto que os emojis fazem parte dessa categoria, pensamos 

em como essas pequenas imagens podem e devem ser abordados em sala de aula, 

mais especificadamente nas aulas de artes. Acreditamos que os professores de artes 

devem dar importância a esse novo código que circula na atualidade e também 

devem estar atentos às representações que passam diariamente pelos seus olhos, seja 

no uso de seu próprio smartphone, seja na constante utilização feita pelos seus jovens 

alunos. Os jovens, além da tecnologia virtual, estão literalmente “carregando” emojis 

em suas mochilas, estojos, chaveiros, borrachas, além, é claro, de seus próprios 

aparelhos celulares. É necessário, por isso, trazer novas ideias e discussões para a 

escola, das novas tecnologias e visualidades repletas de potencial semântico, algo 

que nos afeta diretamente e diariamente.  

Neste trabalho, iremos nos ater em alguns emojis utilizados no Whatsapp, pela 

popularidade que este aplicativo está tendo em nosso país. De acordo com a revista 

EXAME47, o Brasil é a segunda nação com maior uso deste recurso comunicativo, 

ficando atrás apenas da África do Sul. 

Pensaremos os ícones e os pictogramas como expressões gráficas sempre em 

transformação, problematizando essa nova forma de linguagem visual e estimulando 

um debate sobre a caracterização das imagens exibidas; as diferentes interpretações 

pelas diversas culturas, contextualizando, comparando e criticando os significados 

dessas imagens. 

                                                           
46

De acordo com Gláucio Moro: “Os pictogramas são elementos visuais que na contemporaneidade compõem 

um sistema de sinalização e comunicação. Sua natureza figurativa e lúdica tem a capacidade de comunicar 

mensagens complexas. Essa forma de diálogo, em muitos casos, pode quebrar obstáculos linguísticos entre 

diferentes culturas.” (MORO, 2016, p.18). 
47

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasil-e-um-dos-paises-que-mais-usam-whatsapp-diz-

pesquisa/>, acesso em 10 de outubro de 2017. 
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Perspectiva histórica: emoticons e emojis 

 

Os emoticons, (junção das palavras emotion/emoção e icon/ícone), são 

pictogramas encontrados no meio eletrônico, utilizados para expressar intenções de 

maneira gráfica em conjunto a um texto escrito. Seu uso se intensificou a partir da 

popularização da internet e consequentemente, das salas de bate-papo virtuais e 

comunicadores instantâneos, como ICQ48 e MSN Messenger49, passando, em seguida, 

para os aplicativos de mensagens nos celulares e smartphones.  

Segundo Gláucio Moro: 

 

Primeiramente usado em 1982, o emoticon foi uma ideia proposta pelo 
professor Scott Fahlman, da Universidade Carnegie Mellon (Pitsburgh, 
EUA), para diferenciar o uso de e-mails sérios dos que continham alguma 
piada. O e-mail continha o seguinte conteúdo: “Proponho a seguinte 
sequência de caracteres para os marcadores de piada: :-) Leia-o de lado. 
(MORO, 2016, p.60) 
 

 

Os emojis, (do japonês; “e” que significa imagem e “moji”, letra) são 

descendentes dos emoticons. Criados pelo japonês Shigetaka Kurita, surgiram em 

1995, incorporando imagens gráficas aos emoticons. O nome emoji foi dado por Kurita 

a partir da decisão de incluí-los nos pagers50 da companhia de telecomunicações em 

que trabalhava, a NTT DoComo. Na década de 1990, eram ao todo 176 emojis que, 

quando comparados aos atuais, revelam um design associado aos processadores de 8 

bits. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 ICQ é um programa de comunicação instantânea pioneiro na Internet que pertence à companhia Mail.ru 

Group. 
49

 MSN Messenger, era apenas um clone do já conhecido ICQ. 
50

 Pagers são dispositivos eletrônicos para a troca de comunicação que precederam os celulares e foram 

largamente utilizados durante as décadas de 1980 e 1990. 
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Figura 1. Emojis originais Figura 2. Versões de emojis 

  

Fonte: Reprodução (internet) 

 

Comparando os dois tipos de representação, notamos que os emoticons são, na 

realidade, formados a partir de caracteres presentes em um computador ou 

smartphone. Os emoticons estão estruturados a partir de um esquema de estilização, 

resultado da abstração de uma figura, o que permite retirar um sentido da imagem 

reconstruindo as quatro dimensões do objeto em relações planificadas de 

representação (MORO, 2016, p.52). Já os emojis, são desenhos com características 

próprias de estilo, com um design estabelecido e costumam estar configurados nos 

tamanhos de 12x12 pixels. Ambos os pictogramas podem ser vistos graças ao 

Unicode51, um código que possibilita seu acesso e a manipulação permanente. 

 

Figura 3. Diferença entre os dois pictogramas 

 

Fonte: Reprodução (internet) 

 

Apesar de ambos serem diferentes, reparamos que há uma relação evolutiva 

iniciada, desde a representação simplificada do emoticon até a mais elaborada no 

emoji. Desse modo, conseguimos assimilar os dois exemplos como rostos sorridentes, 

                                                           
51

 De acordo com o site da IBM: “O Unicode fornece um único conjunto de caracteres contendo os idiomas de 

todo o mundo e um número pequeno de formatos e esquemas de codificação conhecidos da máquina para 

adequar as necessidades de aplicativos e protocolos existentes.” Disponível 

em:<https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pt-

br/SSRULV_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/apps/src_usr/awsauwhatsunic.htm>, acesso em 8 de outubro de 

2017. 
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mas ainda assim, somos confrontados com as qualidades subjetivas presentes em 

nosso olhar. Estamos diante das possíveis múltiplas interpretações. 

 

Emoji, um pictograma 

 

Na comparação entre os primeiros emojis e os emojis da atualidade, 

percebemos que os ícones do primeiro grupo são utilizados até hoje com as devidas 

adaptações em seu design. Ao visitar a galeria do Whatsapp vemos exemplos 

semelhantes representando as figuras de sol, raio, cédula de dinheiro, entre vários 

outros. No site do UOL, lemos que: 

 

Alguns desses desenhos tinham uma razão bem própria de ser. As fases da 
lua e variedades de chuvas eram usados pela DoCoMo para entregar 
previsões do tempo para quem usava pagers. O hambúrguer ajudava a 
operadora a indicar lanchonetes fast-food, e o martini, bares. (SITE DO UOL, 
2016) 

 

A noção de entendimento das mensagens facilitados pela pictografia e de que 

as imagens comunicam de maneira mais veloz, tem como precursor o filósofo 

austríaco Otto Neurath (1882-1945). Neurath criou o sistema pictográfico de 

comunicação chamado ISOTYPE52, cuja a ideia era promover uma educação pelo uso 

das imagens icônicas. Comparativamente, ao nos depararmos com uma amostra de 

emojis encontrados no Whatsapp, temos uma clara ideia da proposta de Neurath: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 ISOTYPE (International System of Typographic Picture Education) é um Sistema Internacional de Educação 

Pictórica e Tipográfica projetado por Neurath e ilustrado pelo artista plástico e gravurista Gerd Arntz após a 

Primeira Guerra Mundial. (LIMA, 2008, p.37) 
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Figura 4. Amostra de emojis do Whatsapp 

 

Fonte: Reprodução (internet) 

 

As diversas expressões faciais humanas bem como outros ícones (coração, 

balão de fala, fogo etc) reconhecidos pela maioria das culturas, pretendem comunicar 

instantaneamente. Existe, porém, um pensamento tradutivo quando estamos diante 

de um pictograma. Uma simples representação pode ter múltiplas traduções que 

derivam da experiência de cada pessoa. 

 

Emojis em sala de aula 

 

Os celulares estão por toda a parte. Almejando contribuir para uma reflexão 

sobre sua utilização em nossa cultura pensamos em como abordar em sala de aula, os 

emojis. Pensamos primeiramente em utilizá-los em turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental, pelo maior grau de contato e experiência com as novas tecnologias. A 

partir daí, é necessário que comecemos realmente a ver os emojis. Conforme Maria 

Ferraz e Maria Fusari nos propõem: 

 
Ver significa essencialmente conhecer, perceber pela visão, alcançar com a 
vista os seres, as coisas e as formas do mundo ao redor. A visualização 
ocorre em dois níveis principais. Um deles se refere ao ser que está vendo, 
com suas vivências e suas experiências. O outro é que a ambiência lhe 
proporciona. 
(FERRAZ; FUSARI, 2010, p.76) 
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Inicialmente pretendemos discutir o uso dos emojis na atualidade de uma 

maneira analítica e que estimule os alunos a debaterem entre si sobre o uso excessivo 

das tecnologias portáteis. Dessa maneira, o professor deve explicar suas origens e sua 

características relacionando-as à Pictografia. Complementando este raciocínio:  

 

Independente das possibilidades físicas e materiais, no encontro com a Arte 
enquanto objeto de conhecimento, haverá sempre a necessidade de um 
educação sensível, capaz de criar situações em que, possa ampliar a leitura e 
a compreensão de homens e mulheres sobre seu mundo, sua cultura. Capaz, 
ainda de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes 
e das perspectivas pessoais de cada produtor/fruidor/aprendiz. (MARTINS 
in BARBOSA, 2010, p. 60-61) 

 

A maior parte dos emojis é autoexplicativa, mas há alguns que parecem não 

fazer sentido algum, pelo menos para nós, brasileiros. Porém, isso é o que pensamos, 

mas não é o que pensam os japoneses, uma vez que muitos dos ícones têm relação 

direta com a cultura do país. O emoji que representa uma pilha de cocô sorrindo (Pile 

of Poo Emoji53), por exemplo, é bastante usado por nós quando queremos indicar 

reprovação a algo comentado ou postado. Entretanto, ele não está rindo à toa: no 

Japão ele significa boa sorte. 

 

Figura 5. Emoji “Pilha de cocô” ou “Pile of Poo” 

 

Fonte: Emojipedia 

 

Em vídeos encontrados no youtube54, somos informados que é comum que 

crianças japonesas consumam doces (balas e pirulitos) com esse aspecto, 

contrapondo totalmente as relações que fazemos com este ícone um tanto 

“escatológico”. A estilização deste emoji é uma simplificação de maneira a focar em 

                                                           
53

 Disponível em: <https://emojipedia.org/pile-of-poo/>, acesso em 18 de outubro de 2017. 
54

 O vídeo “10 Emojis You`ve Been Using Wrong”, é um exemplo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=5GwAJTna7Wo>, acesso em 18 de outubro de 2017. 
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detalhes que remetem a identificação de um objeto “cocô”. Apesar disso, poderíamos 

achar coerente uma interpretação de uma pessoa que pensasse se tratar de um 

sorvete de chocolate comumente vendido em lanchonetes de fast-food, ainda que a 

casquinha não esteja representada. 

Criados para a comunicação das emoções e expressões humanas, muitos deles 

carregam traços gráficos que tendem à universalização, pois várias culturas 

conseguem compreender seus significados. Apesar disso, temos algumas 

divergências a respeito de determinadas representações como no caso do emoji das 

“mãos unidas”55. Nos Estados Unidos esta é uma imagem representativa do “high-

five”, um cumprimento em que duas pessoas tocam as mãos no alto simbolizando 

uma parceria e/ou amizade. No Brasil, esta imagem é frequentemente interpretada 

como “mãos em oração”, possivelmente pela influência religiosa. Como vemos no 

emoji a seguir: 

 

Figura 6. Emoji High five 

 

Fonte: Emojipedia 

 

Conforme observamos acima nas mãos unidas, o desenho deixa margem para 

amplas intepretações. No Japão, seu local original de criação, ela é reconhecida como 

o gesto de uma mesma pessoa que junta suas mãos, uma representação de um 

“arigatô” japonês, gesto de agradecimento, equivalente ao nosso “obrigado”. O 

dilema de seu significado tem uma possível “solução” se partimos do princípio que o 

desenho apresenta duas mangas azuis iguais, o que certamente seriam os dois braços 

de uma mesma pessoa. 

                                                           
55

 Seu nome pelo Unicode é “Person with Folded Hands”, é possível pensarmos em uma tradução para o 

Português como “Pessoa com as mãos unidas”. 
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Dentro das configurações do Whatsapp, cabe acrescentar ainda, que com a 

propagação do uso dos emojis, foram inseridas no aplicativo: modelos de variações 

de tons de pele, a representação de casais homoafetivos, de várias categorias 

profissionais, além dos usuais ícones de animais, alimentos, objetos etc. A partir do 

clique no pequeno triângulo cinza do lado direito do emoji, o usuário da plataforma é 

capaz de alterar a tonalidade da pele indo de um tom mais claro para um tom mais 

escuro. O cabelo, nos emojis que representam pessoas, permanece, entretanto com 

aspecto liso em todos, pois permanece o mesmo desenho, apenas alterando-se a cor 

da pele.  

As diferenças culturais são interessantes, elas permitem ao aluno refletir sobre 

as formas de representação em nossa sociedade, tanto pela variedade dos emojis 

encontrados quanto também pela variação dentro de um mesmo ícone. Ademais, 

podemos analisar em aula como estes elementos contribuem para uma 

inteligibilidade e uma percepção das diferenças, nesse caso, nos referimos às 

características físicas ou estéticas de uma pessoa e seu correspondente sexo.  

Além das análises culturais, também poderíamos passar para a leitura de 

imagens propriamente dita. Observemos a Figura 7: 

 

Figura 7. Cara com o olhar de triunfo /Face With Look of Triumph 

 

Fonte: Emojipedia 

 

À primeira vista, podemos associar a expressão da carinha amarela à raiva, ira 

ou algum tipo de descontentamento acerca de algo ou alguma coisa. Porém, para os 

japoneses este ícone representaria uma face simbolizando o triunfo de uma pessoa 

sobre algo, como quando atingimos um objetivo e suspiramos de alívio. Outra teoria 
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é a de esta imagem retrataria uma ação de espirrar, o que tem pertinência ao 

olharmos as duas fumaças abaixo da região do nariz da figura. Discussões 

interpretativas a parte, é interessante, ao pensarmos em um ambiente de ensino e 

aprendizagem, que os alunos tenham consciência de como uma simples mudança na 

locação dos elementos gráficos (como linhas curvas, formas das “fumaças”) podem 

alterar toda a expressão de um rosto em um desenho. Além disso, é importante 

mostrar para esses alunos a estratégia da simplificação, pois o círculo amarelo está no 

lugar da associação com um rosto humano.  

No exemplo a seguir, vemos um emoji muito utilizado para exprimir um susto 

ou mesmo uma grande surpresa. Olhando rapidamente para a figura constatamos 

que esta imagem faz referência, ao quadro intitulado O grito (1893), pintado pelo 

artista norueguês Edvard Munch (1863-1944). A obra mostra um “ser” em momento 

de profunda angústia e desespero. 

 

Figura 8. Face gritando de medo/ Face screaming in fear Figura 9. O grito 

 
 

Fonte: Emojipedia e Wikipedia 

 

O quadro de Munch, por sua grande popularidade aproxima ainda mais os 

emojis do campo das artes visuais. Além dessa comparação, vemos na listagem da 

Emojipedia que este emoji é também reconhecido como Home Alone, uma referência ao 

cinema. Home Alone, ou Esqueceram de Mim faz parte de uma série de filmes 

estrelados pelo ator Macaulay Culkin no início dos anos 1990. No filme, o 

personagem Kevin McCallister (Culkin) é “esquecido” por seus pais em casa, 
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enquanto estes partem para uma viagem. O ator faz esse mesmo gesto no filme e a 

cena é também reproduzida nos cartazes de cinema. 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho, buscamos fazer uma leitura geral dos emojis encontrados no 

Whatsapp, pensando, de maneira pedagógica, nas características visuais e culturais 

que encontramos ao analisá-los. Pretendemos, com isso, que o professor pense e 

expanda ainda mais as investigações, levando essa proposta de discussão para as 

salas de aula. Acreditamos que os emojis abrem um novo caminho na leitura de 

imagens, permitindo aos alunos fluírem, contextualizarem e criticarem esses 

elementos expressivos. 

Os emojis explodiram em uma nova forma de comunicação digital global, até o 

ponto de virarem um filme de animação produzido pela Sony Pictures Animation: 

Emoji, o filme / The Emoji Movie (2017). Isso também permite uma verificação sobre a 

sua utilização na linguagem cinematográfica. 

O site Emojipedia, disponível na internet como um catálogo dos emojis, oferece 

uma perspectiva histórica e comparativa dos designs dos ícones nos mais variados 

aplicativos. Esse acervo é importante como uma ferramenta para um professor que 

pretenda promover uma pesquisa de cunho histórico com seus alunos referente à 

transição dessas imagens. Assim, partindo da ideia de se criar novas conexões, e 

interações, os professores, em especial os de artes, devem estar atentos e prontos a 

permitir reflexões sobre essa nova cultura visual. 
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ARTE EM TRÂNSITO NA ESTRADA: PRÓXIMA PARADA 

 

Andréa Senra Coutinho 
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Universidade Federal de Juiz de Fora 
 
Resumo 
O Projeto Arte em Trânsito, realizado no Colégio de Aplicação João XXIII - UFJF, tem como 
um de seus objetivos oferecer qualificação aos professores de outras redes de ensino, criando 
meios para uma reflexão sistemática sobre sua prática e processos educacionais em arte, 
fomentando uma atitude investigativa. Para que seja alcançado o objetivo, com base nas 
reflexões teóricas e práticas apontadas tanto nos campos da formação docente como nos da 
arte e da educação, foram selecionados procedimentos de formação continuada que possam 
ser, antes de tudo, apropriados pela docência em seus contextos escolares. Dessa forma, o 
eixo Na Estrada se justifica pela busca do pensamento crítico sobre e em torno da arte na 
escola, que possa gerar em professores/as a ampliação de sua capacidade de resolução de 
problemas, sua habilidade para propor trabalhos em grupo de forma interdisciplinar, que 
possa gerar motivação à criação e inovação tanto de docentes como de estudantes, ancoradas 
às reflexões contemporâneas sobre arte. Também enfatiza a importância da educação estética 
em todos os âmbitos da vida cotidiana, em especial, na vida do/a professor/a. Nessa nova 
etapa, os procedimentos inventivos, desenvolvidos ao longo dos sete anos de existência do 
projeto, serão compartilhados com docentes da rede municipal de ensino da cidade de Além 
Paraíba - MG. O plano de intervenção está sendo construído em diálogo contínuo com a 
Secretaria de Educação, quando serão realizadas palestras e oficinas de instrumentalização 
em artes junto aos docentes. Nos encontros iniciais serão oferecidas experimentações 
artístico-estéticas para que docentes possam manter contato com práticas educativas em 
artes visuais, na expectativa de que ao conhecer e ampliar seu próprio repertório, a/o 
docente se sinta encorajado/a a replicar, adequar ou reinventá-las em suas aulas. A proposta 
metodológica está fundamentada nas discussões da área híbrida arte e educação: Loponte 
(2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015), Martins & Picosque (1998), Coutinho (2004, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) e outros; da educação como Viviane Mosé (2013), 
Antonio Nóvoa (2001, 2007), Tardif (2000) etc; da arte contemporânea em Basbaum (2007, 
2009, 2013), Archer (2001), Canton (2009), De Duve (2009, 2012), Cauquelin (2005), Rey (1995, 
1996, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012), entre outros. As ações extensionistas que colocaram 
o Arte em Trânsito na estrada se iniciaram no mês de abril de 2017, com reuniões entre a 
coordenação do projeto e a equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Além Paraíba. 
Foi adotado um breve questionário para o levantamento das expectativas do corpo docente 
acerca da proposta de formação na área artística. Cabe ressaltar que o grupo é formado por 
professoras pedagogas, sem formação em artes. São seis escolas a serem atendidas na zona 
urbana e três na zona rural. A culminância da formação se dará em setembro, com intenção 
de continuidade no próximo ano. 
Palavras-chave: Arte em Trânsito; formação continuada; escolas municipais; artes visuais. 

 

O projeto 

O Projeto Arte em Trânsito é desenvolvido no Colégio de Aplicação João XXIII 

– UFJF, desde 2011, na cidade de Juiz de Fora (MG). Possui atualmente dois núcleos 
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de ação: Dispositivos de Formação Docente coordenado pela professora Andréa 

Senra Coutinho e Dispositivos Artísticos coordenado pela professora Renata Oliveira 

Caetano.  

Formado por manifestações artístico-culturais, experiências docentes e 

projetos de pesquisa, vislumbra minimizar as distâncias existentes entre o 

pensamento e a ação, mobilizar a percepção sensível e recepção artística, dando 

visibilidade e valor às experiências advindas das práticas de sala de aula e a 

possibilidade de atualização através das pesquisas acadêmicas. Sendo assim, suas 

ações permitem que se amplie e se revigore as atividades e funções educativas da 

arte na formação humana, reiterando sua indispensável presença nas escolas, nas 

universidades e na sociedade como um todo.  

É preciso ressaltar que possui uma característica peculiar e inovadora: é 

realizado dentro dos espaços de um colégio da educação básica. O que vem 

desconstruindo a ideia de espaço escolar convencional e abrindo para um 

entendimento expandido de escola como lugar de produção de conhecimento, não 

somente de transposição do saber acadêmico. Lugar habitado por profissionais 

qualificados, pesquisadoras e pesquisadores, conhecedoras/es das implicações e 

problemáticas das escolas, em condições de contribuir de maneira efetiva na 

formação inicial e continuada de docentes. 

Cada núcleo supracitado é constituído por eixos que se complementam, de 

caráter educativo, informativo e extensionista. O núcleo de Formação propôs em 

2017, um novo eixo nomeado Na Estrada. Composto por ações externas de formação 

docente, pretende alcançar outras instituições de ensino, na perspectiva de gerar 

intercâmbios de conhecimento e aproximações entre contextos diversos de ensino e 

aprendizagem. Visa, fundamentalmente, o compartilhamento das experiências 

exitosas construídas ao longo dos sete anos de existência do projeto.  

 

Eixo: na estrada 

 

Assumindo o compromisso institucional da Universidade Federal de Juiz de 

Fora pela transformação social, a ideia principal do eixo Na Estrada é, através de 
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palestras, rodas de conversa e oficinas para professores e professoras da educação 

básica, produzir provocações para se pensar as possibilidades de retranscrições de 

algumas das ações do projeto em outros ambientes escolares. Ampliando as conexões 

e aperfeiçoamentos educativos em outras localidades vizinhas. 

Um olhar especial é lançado para a "profissão professor", defendido por 

Nóvoa (2007), afinal o teórico compreende a professora e o professor como sujeitos 

que se constituem numa totalidade e que exercem uma profissão que lhes exige 

autoria intelectual e sensível. Para essa autoria, é importante pensar numa formação 

docente que preze pela arte como relevante produto da inteligência e sensibilidade 

humana, tornando-a uma importante aliada da educação, nunca subalterna ou 

subentendida. 

Luciana Loponte, desde 2005, argumenta sobre as possibilidades da 

constituição de uma “docência artista” marcada por uma invenção contínua de si, 

num processo de formação aberto, flexível e plural. Uma abordagem representativa 

de novos modos de pensar a docência, sobre os processos de formação inicial e 

continuada como campo expandido, e suas reverberações em atuações docentes 

menos conformadas e mais inventivas, sobretudo incitadas pelas provocações das 

artes visuais contemporâneas. 

Uma formação que questione e rediscuta a “sensatez pedagógica escolarizada” 

(JÓDAR & GÓMEZ, 2004) e seja dispositivo na construção e no fortalecimento, 

primeiro de um repertório pessoal, em seguida e consequentemente, de uma ação 

problematizadora e transformadora da vida. Ainda com os autores, uma práxis 

incerta na prática de uma verdade produtiva e formativa, que intervenha nos 

combates, produzindo reviravoltas. Mas fundamentalmente, que seja capaz de uma 

“redescrição e formação inédita daquilo que somos” (ibidem, p. 146). 

É provocador, também, tomar de empréstimo a ideia de artista-etc, termo 

criado por Ricardo Basbaum (2013) para se pensar a docência. Para o autor, é preciso 

estabelecer “formas de deslizamentos” para o sujeito artista, o que desconstrói a 

imagem-clichê do artista e aposta na ideia de artistas empreendedores 

desempenhando importantes papéis enquanto agenciadores de suas próprias 

produções, publicações, etc. O/A 'artista-etc.', segundo ele, pode ser imaginado em 
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diversas categorias: artista-curador, artista-escritor, artista-ativista, artista-produtor, 

artista-agenciador, artista-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico 

etc. Partido dessa ampliação do espectro de ser artista, pode-se pensar para docentes 

um leque de deslizamentos, quando não basta planejar e propor atividades artísticas 

em sala, é importante também agenciar, com propriedade, múltiplos percursos de 

produção criativa para docentes e estudantes, na perspectiva da aprendizagem. 

A formação docente impregnada pelas dimensões artística, estética, técnica, 

política e ética é almejada quando se torna fundamental, na atualidade, ter domínio e 

o manejo de conteúdos, linguagens, metodologias, recursos avaliativos e tecnologias. 

Quando o profissional da educação não passa às margens dos direitos à 

aprendizagem dos estudantes, de uma formação ampla e cidadã, do protagonismo 

de si e do outro diante da produção e difusão do conhecimento.  

Afinal, quanto mais professores e professoras estiverem alinhados aos 

conhecimentos de sua área e ampliarem os diálogos com outras; quanto mais se 

tornarem reflexivos e pesquisadores; mais transformarem sua atuação em uma 

docência artista, menores as distâncias entre teorias e práticas, entre experiências 

contemporâneas nas artes e docentes. Aumentam-se, significativamente, as chances 

de atuações mais seguras e coerentes com a contemporaneidade. Diminuem-se os 

temores de não estar acertando e na reflexão do erro, diagnosticar onde, por quê e 

quando, gerando uma revisão sistematizada, de autocrítica e mais precisa das 

práticas docentes. Maiores serão as ousadias e inovações colocadas em ação, 

contrárias aos convencionalismos e normatizações contraproducentes (COUTINHO, 

2010). 

  

Circuito de oficinas 

 

Com base nos fundamentos teóricos apresentados acima, a construção de uma 

proposta de formação continuada para docentes de outros municípios, foi definida e 

organizada em etapas, da seguinte forma: 1. Reunião com a equipe da Secretaria de 

Educação, para expor uma síntese do projeto Arte em Trânsito: concepção, objetivos, 

operacionalização das ações, resultados, etc; 2. Apresentação de uma proposta de 
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formação, inicialmente, nas áreas artísticas; 3. Avaliação realizada em conjunto com a 

Secretaria de Educação sobre a viabilidade da proposta de formação: espaço, 

material, público-alvo, etc; 4. Aplicação de questionário diagnóstico das expectativas 

de aprendizagem e de interesse do público-alvo; 5. Definição da contrapartida das 

instituições envolvidas.   

 A primeira cidade a se tornar foco do projeto Na Estrada foi Além Paraíba 

(MG), município mineiro próximo da cidade de Juiz de Fora. Com base no 

planejamento e realizadas as etapas de aproximação da realidade, de conhecimento 

do público-alvo, das necessidades do corpo docente da rede municipal da referida 

cidade, foi iniciada a construção da proposta de oficinas, intitulada I Circuito de 

Oficinas – Arte, Estética e Infâncias. 

O primeiro circuito de oficinas para a formação nas áreas artísticas (artes 

visuais, música, dança e artes cênicas) e na área da Infância, é destinado ao 

aperfeiçoamento e atualização do corpo docente da rede municipal e estadual, 

atuantes na cidade de Além Paraíba. O público alvo consta de 183 professoras e 

professores regentes, sem formação em artes, da rede municipal de ensino e dois 

professores licenciados em arte da rede estadual da mesma cidade. A equipe 

formadora é multidisciplinar, composta por professoras do colégio de aplicação João 

XXIII, da rede municipal de Juiz de Fora e municipal de Além Paraíba. 

Os objetivos da proposta de formação são: 1. Democratizar o conhecimento 

acadêmico, com participação efetiva da universidade junto a secretaria de educação 

municipal; 2. Favorecer o aperfeiçoamento da formação docente; 3. Construir um 

relação dialógica entre o saber acadêmico e as práticas escolares; 4. Oferecer 

aprimoramento do conhecimento artístico e sobre infância para docentes da 

educação infantil e ensino fundamental; 5. Criar espaços de troca de experiências 

entre professores/as.  

 A metodologia adotada para o funcionamento do circuito de oficinas será a 

seguinte: oito oficinas com funcionamento concomitante, sendo necessários quatro 

encontros (com dois turnos) para fechar o circuito completo. Haverá um sistema de 

rodízio nas inscrições por parte do corpo docente/participante, não podendo repetir 

inscrição na mesma oficina. Serão 23 participantes por oficina, com duas horas de 
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duração. A cada encontro uma hora para plenária, ao final, para avaliação do dia de 

trabalho. Configuradas com um tempo para uma fundamentação teórica e 

explanação do tema, e um tempo para atividades práticas relacionadas a teoria 

discutida.  

A oficina Corpo em movimento é uma proposta da professora Ana Marina 

Mota Faria, professora da rede municipal de Além Paraíba. Quer discutir a dança 

como uma modalidade da arte que utiliza o corpo em movimento como meio de 

expressão, criação e comunicação. O corpo é um veículo de expressão que pode ser 

despertado através da dança desde a infância. 

Haverá outra oficina na área de dança, porém seu enfoque é a escola. Essa 

oficina será ministrada pela professora Patricia B. de O. Barbosa (SEAP). Serão 

enfatizadas a ideia da dança no contexto escolar e na compreensão de que o conteúdo 

Dança é um dos instrumentos no processo ensino-aprendizagem. Quer estimular os 

docentes a incluírem a dança no seu planejamento como agente formador, 

transformador e de resgate cultural.  

Na área de artes visuais serão oferecidas duas oficinas com perspectivas que 

envolvem a criação e problematização de alguns temas. A oficina Impressão, 

carimbos e moldes: iniciação à gravura artística, será ministrada pela professora 

Andréa Senra Coutinho (CAp João XXIII). Será um laboratório experimental de 

técnicas e procedimentos específicos do universo da gravura, de maneira que cada 

participante possa conhecer as especificidades das modalidades artísticas, traçando 

um percurso de criação pessoal.  

Já a oficina de Cultura visual: percepções, problematizações e práticas do uso 

da imagem é uma proposta da professora da rede municipal de Juiz de Fora, Bruna 

T. de Oliveira. Pretende fornecer conhecimentos teóricos e práticos acerca de estudos 

da Cultura Visual, principalmente aqueles voltados às práticas artísticas. Refletir e 

problematizar o sentido do olhar na produção e interpretação da imagem, bem como 

ressaltar a importância do estudo estético na sua produção. 

Nas artes cênicas serão oferecidas duas oficinas com enfoques distintos, mas 

complentares. A oficina Mergulhando nas emoções do ator: técnicas teatrais 

oferecida pela professora Carla L. Nobrega e a oficina de Jogos e práticas teatrais, 
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oferecida pela professora Daniela C. Saad (ambas SEAP). A primeira tem por 

objetivos conhecer as técnicas de interpretação teatral a partir dos métodos criados 

por Stanislavisk, Brechet, Boal aplicados a diferentes gêneros e estilos, que envolve o 

processo de criação do personagem. A segunda será uma oficina com exercícios e 

jogos teatrais divertidos e dinâmicos, enfatizando aspectos como foco, concentração, 

memória, criatividade, agilidade, expressão, redução de ansiedade e etc.  

Haverá uma oficina que não tratará diretamente de uma área artística, mas 

está intrinsicamente relacionada, que é a de Crianças, infâncias e suas múltiplas 

linguagens, ministrada pela professora Rita de Cássia B. de F. Araujo (CAp João 

XXIII). Tem como objetivo fomentar reflexões teóricas e práticas acerca das 

concepções de crianças e infâncias, da participação e do protagonismo infantil em 

suas vivências e, especialmente, na elaboração e expressão de suas múltiplas 

linguagens (a brincadeira, o jogo, o faz de conta, a literatura, o desenho, a escrita 

entre outros).  

Ao final, espera-se, que todo o corpo docente tenha participado ativamente de 

todas as oficinas, estabelecendo um contato com conceitos e experiências que 

envolvem o conhecimento sobre as modalidades artísticas e as possíveis infâncias, 

ampliando seu repertório, a apreciação, a crítica e o pensamento criativo. Espera-se 

que se sintam mais confiantes ao gerar proposições didáticas mais instigantes em 

seus próprios contextos escolares, ao mesmo tempo em que a formação estética 

recebida sirva para transformar suas próprias vidas. 

 

Considerações finais 

 

 É possível tecer algumas considerações, mas ainda longe de serem finais, 

afinal o projeto citado está em suas etapas experimentais. Por ser um projeto piloto 

está ainda condicionado a surpresas e contratempos. Há necessidade de se adequar 

às condições e condicionamentos existentes, visando a implantação dos planos de 

formação continuada. Há ajustes a serem feitos que envolvem todos que dele 

participam, não sendo essa uma tarefa fácil e nem de rápida resolução. 

 O que se pode afirmar até o presente momento, é que o empenho e a vontade 
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de se produzir um trabalho que faça a diferença e venha de fato, ser um ganho para o 

corpo docente do município de Além Paraíba, é a tônica tanto da equipe de 

professoras que constituem o quadro de formadoras, quanto da equipe pedagógica 

da Secretaria de Educação. 

 Diante da grave crise política que está afetando diretamente os direitos dos/as 

trabalhadores/as e interferindo de forma impositiva em caminhos já trilhados no 

campo da educação, imputando um retrocesso que recai no desmonte da educação, 

projetos como esse, que contam com ideias de compartilhamento e colaboração, 

podem ser tomados como exemplo de resistência. 

 Contrários às arbitrariedades políticas da atualidade e sinalizando o seu 

engajamento no campo da formação continuada para docentes da educação básica, o 

projeto Arte em Trânsito e o Colégio de Aplicação João XXIII querem estar na linha 

de frente, junto às licenciaturas e a universidade como um todo, na luta por uma 

educação de qualidade como direito para todo e qualquer cidadão brasileiro. 
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Resumo 
A questões presentes no texto abaixo são partes da minha pesquisa de doutorado em 
andamento que se encontra, no momento, em fase de levantamento bibliográfico. Portanto, 
as problematizações que aqui se colocam pretendem pensar nas distintas relações ético-
estético-políticas do movimento crust punk, subgênero do punk, como devir revolucionário, 
como processos estéticos de resistências micropolíticas à sujeição dos corpos na nossa dada 
sociedade. Para tanto, tomando como arcabouço algumas ideias de Deleuze e de Foucault, 
propõe-se pensar nas possíveis e diferentes construções de subjetividade como estética da 
existência. Compreende-se que tanto Deleuze quanto Foucault possibilitam uma 
multiplicidade de reflexões sobre os diferentes processos de subjetividades do sujeito, da 
singularidade-sujeito no interior das relações sociais.  
Palavras-Chave: Conexões - Crust punk – devir revolucionário 

 
 
Introdução  

 

A questões problematizadas neste texto são fragmentos da minha pesquisa de 

doutorado que está ainda em andamento e se encontra, no momento, em fase de 

levantamento bibliográfico, bem colocado. Desta forma, o presente texto além de 

tecer reflexões sumárias sobre o surgimento do movimento punk e mais 

especificamente do subgênero crust punk, dado a complexidade histórica desse 

movimento, tem como objetivo central problematizar sobre as distintas relações 

ético-estético-políticas do movimento crust punk como devir revolucionário, como 

processos de resistências micropolíticas à sujeição dos corpos na nossa sociedade. 

Para tanto, tomando como arcabouço algumas ideias de Deleuze e de Foucault, 

pretende-se pensar nas possíveis e diferentes construções de relações de 

subjetividades na contemporaneidade. Ora, compreende-se que tanto Deleuze 

quanto Foucault possibilitam uma multiplicidade de reflexões sobre os diferentes 

processos de subjetividades do sujeito, da singularidade-sujeito no interior das 

relações sociais cotidianas, como veremos no decorrer do texto. Principalmente no 

que diz respeito às potencialidades possíveis de luta contra os excessos do poder, ou 
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seja, contra os processos de sujeição, entendendo sujeição como Foucault nos traz, ou 

seja, como diferentes formas de controle e dominação do sujeito. Isso representa 

minha busca em pensar práticas de liberdade como processos de resistências, de 

vida, de ética como arte da existência, como devir revolucionário a serem 

experimentados como vida radical. 

 

Punk, um breve histórico: das origens ao subgênero crust  

 

No que se refere ao surgimento do punk, parece haver um consenso de alguns 

autores (ABRAMO, 1994; BIVAR, 2007; CANHÊTE, 2004; GALLO, 2008; 

GONÇALVES, 2005; OLIVEIRA, 2003, OLIVEIRA, 2007) que ele se deu na Inglaterra 

por volta da década de 1970. É bom destacar que embora haja esse consenso entre 

esses autores citados, existem outras discussões que defendem que nos EUA já 

existiam bandas como os Ramones, que posteriormente seriam consideradas como 

precursoras do punk, isso antes mesmo da existência de bandas inglesas como a Sex 

Pistols, seguramente uma das mais significativas bandas punk inglesa da primeira 

geração (OLIVEIRA 2006; MCNEIL E MCCAIN 2004A, 2004B; RAMONE 2004). 

O punk apareceu como uma nova cultura juvenil, articulada em torno da 

música e de um modo inusitado de se vestir. Nasceu nos subúrbios londrinos, como 

reação, como subversão ao estrelismo que imperava no rock ’n roll da época. É 

importante dizer também que o punk é filho de um momento de ascensão dos 

conservadores ao poder, da recessão econômica que teria provocado o desemprego e 

afetado principalmente os jovens brancos e pobres. As desigualdades sociais, a 

discriminação e a falta de liberdade fomentaram a desesperança desses jovens. O 

punk surgiu, então, nessa época como forma de rebeldia em que jovens mergulhados 

na falta de perspectivas sociais insurgiam, utilizando a música e um estilo novo e 

próprio de se vestir como linguagem expressiva, principalmente como identidade 

contestatória (GALLO, 2008). Daí o sentido do estudioso do movimento Bivar (2007) 

dizer que o punk não se caracteriza apenas como um visual ou um estilo musical, 

mas antes ele se define como uma crítica, como um ataque frontal, diz ele, a uma 

sociedade “exploradora, estagnada e estagnante nos seus próprios vícios” (p. 49). 
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Segundo Abramo (1994), o movimento punk, procurando romper com a estagnação e 

deflagrar novos acontecimentos em torno desses acontecimentos sociais, atuou como 

um grande desencadeador de agitação no cenário cultural e comportamental da 

juventude, por isso ele é tão significativo no que se refere aos movimentos juvenis de 

acordo com essa autora56.  

Em termos musicais, há a busca de uma base simples e rudimentar, mais 

explicitamente o desenvolvimento de um som seco, gritado, alto, direto e sem solos. 

Um tipo de sonoridade sem a necessidade de grandes aparatos e virtuosismos 

musicais. O lema é justamente o do it yourself (faça você mesmo). A música deve ser, 

sobretudo, ágil e autêntica, ligada a experiências dos jovens na rua (ABRAMO, 1994). 

É importante dizer também que em torno dessa proposta musical, articula-se toda 

uma estética baseada na utilização de materiais rudimentares até então 

desvalorizados pela sociedade. Materiais provenientes do lixo, calças rasgadas, meias 

furadas, camisas velhas e semidestruídas, roupas coloridas desgastadas e sujas. 

Como define Abramo (idem), o feio e o lixo passam a se constituir como um ideal 

estético para esse grupo se manifestar perante a sociedade. 

Em torno de todos esses acontecimentos, no final da década de 1970, ocorreu 

uma massificação da própria atitude punk tanto em termos de desvirtuação por 

parte da mídia; condenando e generalizando o uso abusivo de drogas, álcool e 

violência nos shows; quanto em termos de suas propostas serem esvaziadas e 

entrarem no sistema de mercadorias capitalistas, notoriamente como apenas mais um 

produto disponível ao consumo, em termos, sua forma de vestir sendo copiada e 

principalmente sua música entrando no mercado de grandes gravadoras musicais da 

época. Isso, de fato, causou um abalo nas estruturas do punk no seu sentido original 

subversivo, subcultural da proposta primeira do movimento (GALLO, 2008; BIVAR, 

2007; MCNEIL; MCCAIN, 2004b; OLIVEIRA, 2003). Com isso, nos anos 1980, nasceu 

o subgênero hardcore (caroço-duro, resistência interna) com uma nova forma, como 

uma roupagem, digamos mais radical e, sobretudo, mais politizada57. Nesse sentido, 

                                                           
56

 Para a autora o aparecimento do punk foi de fato um dos mais importantes movimentos juvenis nas décadas de 

1970 e 1980. 
57

 Bivar (2007, p. 89) vai chamar essa sedição dentro do próprio movimento como retomada do punk, ou, nas 

suas palavras: “segundo levante punk”. 
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os punks passaram a recusar radicalmente a mídia e estabeleceram um sistema 

próprio de comunicação e divulgação de sua cultura, como a confecção de flyers58, de 

fanzines59. Criaram seus próprios esquemas de gravação e organização de shows, as 

chamadas gigs com equipamentos rudimentares, o que tornava o som mais sujo, mais 

rápido e bem mais agressivo se comparado ao som punk da década de setenta. De 

fato, esse ressurgimento implicou uma aproximação dos punks com a filosofia 

anarquista, e é justamente nesse momento que surgiram correntes como o 

anarcopunk (OLIVEIRA, 2003, OLIVEIRA, 2006; GALLO, 2008; BIVAR, 2007; 

CANHÊTE, 2004), e mesmo o crust punk, ou seja, grupos políticos e organizados no 

interior do movimento (OLIVEIRA, 2006).  

É no bojo desse crescimento e diversificação do cenário punk politizado que 

alguns grupos aderiram às ocupações urbanas, ao ativismo político radical, ao 

vegetarianismo, ao veganismo, à própria contestação do uso do álcool e das drogas 

muito presente no movimento até então. É justamente nesse âmbito que se pode 

vincular a estética punk a um estilo de vida, a uma estética de vida. Nota-se que 

alguns indivíduos veem o anarcopunk “como uma posição política, uma cultura 

alternativa e uma forma de viver”60.   

Notoriamente toda essa evolução no interior do movimento é marcada cada 

vez mais pela adoção do ideário filosófico-social anarquista (OLIVEIRA, 2003, 

OLIVEIRA, 2006), configurando, dessa forma, o que se convencionou a chamar então 

de movimento anarcopunk. Por possuir um caráter mais propositivo, positivador, 

digamos, fixado nessa adoção do ideário anarquista, os punks passaram a exercitar, 

de modo espontâneo e informal, práticas de formação de seus integrantes militantes 

do anarquismo (OLIVEIRA, 2003, OLIVEIRA, 2006)61. De modo bastante sucinto, os 

punks veem no anarquismo uma forma contemporânea de combater o autoritarismo 

                                                           
58

 Filipetas cuja função é divulgar shows, eventos e bandas, entre outros. 
59

 Fanzine é a junção das palavras fan com magazine. É uma espécie de revista feita pelo fã e para o fã, como nos 

conta Bivar (2007). São publicações geralmente feitas em xerox, com pequenas tiragens. Seu conteúdo varia 

bastante, mas geralmente busca-se a divulgação de bandas, shows, cultura punk e política entre outras questões. 

O fanzine procura socializar ideias, propostas, experiências, estabelecer contatos; enfim, é um tipo de imprensa 

alternativa no interior do movimento punk (OLIVEIRA, 2006). 
60

 Fala é de um anarco-punk integrante da banda boliviana Escatofagia entrevistado no fanzine Abdução 

Extrema.  
61

 Os fanzines foram de suma importância para o desenvolvimento de tais práticas, uma vez que, como defende 

Oliveira (2006), eles foram fundamentais para a divulgação e discussão das ideias anarquistas no interior do 

movimento. 
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do Estado, o fascismo cotidiano, os preconceitos impostos, as imposições e 

desigualdades sociais etc62. Os punks dessa geração fizeram do anarquismo uma 

política de identidade para o movimento. 

Atrelado a toda essa efervescência evolutiva, o crust surge no seio da cultura 

punk como um subgênero, e está diretamente associado à segunda geração do punk. 

Ele é uma versão ainda mais radical deste, tanto em termos musicais quanto 

estéticos. Embora não seja uma regra, o som crust, normalmente, é bem mais 

extremo, agressivo e rápido que o punk, os vocais são roucos, gritados ou guturais, 

divididos entre dois ou mais vocalistas. Pode-se dizer que uma das primeiras bandas 

do gênero foi a inglesa Amebix formada em 1978.  

Geralmente, os crusties se vestem de preto, com roupas rasgadas e cheias de 

patches impressos por serigrafia com desenhos pretos sobre fundo brancos. Diferente 

dos punks esse grupo, geralmente, não veste couro devido ao protesto contra a 

exploração e matança de animais.  

Vale destacar que o crust recebe também outras definições como anarco crust, 

crust punk, crustcore. É conhecido pelo extremismo político dos crusties, pela 

vivência em squats63, pela resistência em procurar empregos. Alguns de seus 

membros se recusam mesmo a tomar banho (ou a tomar o mínimo possível). No caso 

das mulheres, existe a rejeição em retirar os pelos das axilas ou de qualquer zona do 

corpo. Isso se dá pelo fato de os crusties resistirem em colaborar diretamente com as 

indústrias cosméticas (protesto contra a experimentação de produtos em animais), de 

ter um tipo de vida livre das toxinas e químicas usadas na higiene pessoal. Da 

mesma forma, existe uma busca dos sujeitos em ter um estilo de vida que procura 

diferentes formas de burlar as normas sociais impostas e viver em comunidades 

alternativas. Majoritariamente, são adeptos do vegetarianismo ou veganismo, que 

está ligado a uma preocupação ambiental. Uma marca do movimento também é a 

bicicleta (conhecido também como Bike punk). Por uma razão política, é muito 

                                                           
62

 Não é a proposta desse texto discutir sobre o ideal filosófico anarquista. Para questões sobre a filosofia 

anarquista Cf. Luizzetto (1987).  
63

 Squats são casas ou prédios abandonados, deteriorados, de propriedade pública ou mesmo privada, onde 

pessoas, os chamados ocupas, buscam reabilitar esses imóveis para (re)construção de um novo espaço dedicado 

tanto à área de moradia quanto à construção de um local alternativo para educação, cultura e lazer (GALLO, 

2008; LIMA, 2009). 
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comum utilizarem regularmente a bicicleta (símbolo do movimento) como meio de 

transporte e lazer, representando uma alternativa ao consumismo, à liberdade 

individual, e um protesto contra a utilização em massa dos automóveis que imperam 

nas cidades, causando a falta de espaços para lazer e a poluição constante do meio 

ambiente. Essencialmente os crusties são conhecidos pelo estilo de vida anarquista. 

As bandas de crust punk geralmente defendem radicalmente a prática do do it 

yourself, criando uma rede própria de gravação, distribuição, produção e divulgação 

de seus materiais, seja por meio do correio, internet, fanzines, gigs e encontros, entre 

outros. Essa prática é uma forma de vivenciar o chamado espírito DIY tão aclamado 

pelo movimento desde sua criação, buscando rejeitar e manter-se paralelo à indústria 

capitalista da música e da cultura64.  

 

Problematizações: Foucault, Deleuze, Crust punk e... 

 

Foucault (1991) nos ensinou que as práticas de sujeição, como as disciplinares, 

as de dominação tornaram-se historicamente uma marca no que se refere à 

construção dos sujeitos. Na modernidade, nosso corpo passou a ser usualmente 

objeto de relações de poder/saber, que nos molda, nos fabrica – nossas ações, nossos 

comportamentos, nossa sexualidade. Diz Deleuze (2006) que as relações de poder 

estão presentes em todos os lugares onde existam “singularidades, ainda que 

minúsculas, relações de forças como discussões de vizinhos, brigas de pais e crianças, 

desentendimentos de casais, excessos alcoólicos e sexuais, rixas públicas – tantas – 

paixões secretas” (p. 38). Por meio dessas relações de forças, governamos os outros e 

a nós mesmos, assim vamos nos constituindo como sujeitos.  

Para Deleuze e Guattari (1997) o Estado Moderno substituiu a servidão 

maquínica por uma sujeição social, sendo esta um correlato da subjetivação. E 

concordam que o exercício do poder moderno implica processos de sujeição como a 

normalização, organização etc.  

                                                           
64

 Essas informações foram baseadas em entrevistas, textos em fanzines, revistas e sites de membros de bandas 

crusties. Serviram de referência o site www.revoluta.com, fanzine Necrofeelings # 4, revista Metalhead (cf. 

referências). Há que se discutir a falta de estudos científicos sobre esses grupos, mesmo a dificuldade de se obter 

informações mais precisas sobre tais.  

http://www.revoluta.com/
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Para além dessas questões, Foucault (2006a) também nos traz discussões sobre 

a potencialidade da não-passividade do sujeito. Resistir à sujeição, passa a ser criar 

novas formas de vida em meio às relações postas, passa a ser contestar os sistemas 

hegemônicos das subjetividades. Isso consiste em dar à vida uma forma bela, uma 

arte de viver. Constitui-se, antes de tudo, em dar uma forma libertária, criativa, 

autônoma à própria existência. A ética foucaultiana diz respeito a uma constante 

prática de liberdade, pois a liberdade é uma condição ontológica da ética no 

pensamento foucaultiano. É, como ele mesmo diz: “o que é a ética senão a prática da 

liberdade, a prática refletida da liberdade? ” (FOUCAULT, 2006b, p. 267). 

Deleuze (1999) falando sobre devir revolucionário destaca que podemos 

compreender como processos de subjetivação as diversas maneiras pelas quais os 

indivíduos ou coletividades se constituem como sujeitos, e principalmente quando 

tais processos escapam tanto dos saberes quanto dos poderes, produzindo 

resistências, micro resistências.  

Nesse sentindo, quero refletir que tanto Deleuze quanto Foucault 

filosoficamente nos ajuda a repensar os modos de existir como arte de viver, como 

produção de novas subjetividades (VASCONCELLOS, 2013). E isso diz respeito às 

práticas revolucionárias que se constituem como fabulações criadoras de vida, sejam 

resistências, processos de fuga, devir-revolucionário etc.  

Essas práticas revolucionárias de vida, dizem respeito à processos estéticos de 

construção de si e do outro como formas de resistências, como política radical de 

existência, de devir. Grosso modo, pensar a vida como construção de processos que 

possam superar as relações de forças hegemônicas que controlam, que dominam, que 

organizam o sujeito cotidianamente. Logicamente, não se trata de impor um modelo, 

pois devir não está ligado à imitação, ele parte das formas que se tem, do sujeito que 

se é, para instaurar relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão: 

“devir é um processo de desejo” (DELEUZE E GUATTARI, 2012, p. 67). Devir 

revolucionário, micropolítica de desejos, de experimentação, de afetos que se faz por 

movimentos minoritários, linhas de fuga, resistências que desestabilizam as 

organizações, as subjetividades impostas.  
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Essas lutas não se configuram como cartilhas revolucionárias, que orientam no 

sentindo de fazer revolução (VASCONCELLOS, 2013). “Um devir revolucionário 

permanece indiferente às questões de um futuro e de um passado da revolução; ele 

passa entre os dois. Todo devir é um bloco de coexistência” (DELEUZE E 

GUATTARI, 2012, p. 94). Um desafio ético-político que se coloca para nós hoje, não é 

procurar libertar o indivíduo do Estado e de suas instituições, e, sim, nos libertar, 

libertar-nos do Estado e das suas formas de subjetivação (BRANCO, 2000; ORTEGA, 

1999). Dessa maneira, é preciso promover diferentes formas de subjetividades, 

elaborar formas de vidas mais autônomas em meio aos “sistemas sociopolíticos que 

trabalham incessantemente para submeter as subjetividades às práticas divisórias, 

disciplinares, individualizantes, normalizadoras” (BRANCO 2000, p. 319). 

 A partir de tais questões, tanto das vivências políticas do crust punk, quanto 

das reflexões problematizadas por Foucault e Deleuze, o que me parece interessante 

nisso tudo é pensar nas possíveis problematizações entre esse movimento e essa 

desconcertante relação política da subjetividade. Ora, de fato percebe-se uma 

intrigante relação entre esse movimento, o curst punk bem colocado, e a introdução 

de novas formas de constituição de si mesmo como sujeitos éticos. 

Percebo que esses indivíduos promovem práticas que negam os padrões 

vigentes como os modos de pensar o espaço, o comportamento, a educação, o sujeito, 

enfim, a própria existência de si e do outro. Assim, o estilo de vida anárquico do 

crust punk propõe uma desconstrução de valores universais impostos, construindo 

uma relação diferenciada de existência, de subjetividades, em suma, modos de vidas 

resistentes, revolucionárias. A forma de vida dos crusties, pela sua radicalidade 

anárquica, incomoda, agride, abala subjetividades conservadoras; sua música e seu 

estilo de vida contestam padrões impostos. 

Os crusties, de fato, experimentam a partir de suas ações de vivências, de suas 

práticas políticas radicais, formas de vida resistentes. Mediante contra 

posicionamentos de vivências sociais que resultam no estabelecimento de hierarquias 

e subalternizações de cultura, eles trazem para o campo da política uma ética como 

resistência cotidiana, produzindo, com isso, formas plurais de subjetivação, de se 

produzirem como sujeitos. A estética crust punk rompe com padrões estéticos 
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predeterminados, com a massificação e comercialização da cultura, assumindo dessa 

forma, uma expressiva posição no mundo diferenciada de normas dominantes. Há 

de fato algo curioso nos modos de vida desses sujeitos que diretamente confrontam 

as normas sociais estabelecidas.  

Muitas questões podem ser potencializadas, porém há algo de interessante na 

existência desses indivíduos que permitem serem problematizadas como forças de 

criação. Penso que o crust punk propõe explosões de forças como ativismo político 

social que nos leva a (re)pensar questões relevantes, no que se refere às construções 

singulares de subjetividades no interior da sociedade. Parece-me que eles propõem 

uma forma de existência, uma forma de vida radical que busca uma recusa às formas 

de subjetivação normatizadoras impostas pela sociedade contemporânea, seja ela 

social, cultural, econômica. 
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Resumo 
Este estudo tem como objetivo discutir as possibilidades de uso em sala de aula, para turmas 
de Ensino Médio, da obra Fun Home – Uma tragicomédia em família, de Alison Bechdel (2007). 
Pretendemos, neste artigo, analisar a narrativa gráfica em questão a partir de uma 
abordagem crítica e estética, sendo aplicada nas aulas de artes e de literatura. Para o suporte 
de nossa pesquisa, serão utilizados textos de autores como Ana Mae Barbosa, Waldomiro 
Vergueiro, Roberto Elísio dos Santos, entre outros. 
Palavras-chave: educação; identidade; interdisciplinaridade; histórias em quadrinhos; arte-
educação. 

 
 

Introdução 

 

Os quadrinhos cada vez mais têm conquistado espaço dentro da sala de aula. 

Seu formato, conjugando imagem e texto, permite abordagens múltiplas e desperta o 

interesse dos jovens. Entretanto, seu uso na educação nem sempre foi aceito de 

maneira tão descomplicada. Foi apenas a partir da década de 1990, com a inserção 

das histórias em quadrinhos (HQs) como ferramentas pedagógicas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), que as narrativas 

gráficas definitivamente encontraram lugar no ensino básico.  

Embora atualmente as histórias em quadrinhos contem com o incentivo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997; 2000), o Programa 

Nacional Biblioteca na Escola – PNBE (BRASIL, 1997), bem como com o próprio 

empenho dos professores para que sejam utilizadas nas escolas, ainda necessitamos 

de maiores reflexões sobre sua aplicação em sala de aula. Roberto Elísio dos Santos e 
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Waldomiro Vergueiro nos lembram que “as histórias em quadrinhos são produzidas 

para públicos diferenciados (infantil, adolescente ou adulto) e, portanto, não podem 

ser usadas indiscriminadamente” (SANTOS e VERGUEIRO, 2012, p.84). 

Ao observar várias pesquisas feitas sobre o uso dos quadrinhos em sala, 

notamos que, em sua maioria, são abordadas sob a forma de tiras cômicas, 

principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. As tiras, ou tirinhas, também 

aparecem em outras disciplinas, mais frequentemente voltadas para ilustrar a 

aplicação de um tema ou conceito, mas sem que sejam efetivamente aprofundadas ou 

exploradas como material didático em si. No caso da utilização de romances gráficos, 

também conhecidos por sua nomenclatura em inglês, graphic novels, frequentemente 

os professores recorrem a narrativas que são adaptações de textos literários ou 

biografias de autores nacionais, para complementar a compreensão de alguma obra 

ou conteúdo.  

Especificamente na disciplina de Artes, acreditamos que sua utilização esteja 

restrita, muitas vezes, à exibição da linguagem dos quadrinhos como forma 

diferenciada de expressão, enfatizando exclusivamente o texto não-verbal ou apenas 

os elementos específicos como balões, requadros, traços produzidos pelo ilustrador 

etc. É ainda incomum observar o emprego de HQs em sala de aula. É mais raro ainda 

que um docente leve para a sala de aula uma graphic novel original, tanto para a 

leitura quanto para a análise juntamente aos alunos, explorando a obra de maneira 

mais elaborada.  

Por esse motivo, pensamos em um estudo que leve em conta uma investigação 

de um romance gráfico que possa ser abordado a partir de várias disciplinas, a fim de 

que a obra seja explorada em suas múltiplas instâncias. Pretendemos, portanto, 

analisar Fun Home – Uma tragicomédia em família (2007), da quadrinista estadunidense 

Alison Bechdel. A autora tornou-se mundialmente conhecida a partir da publicação 

desta autobiografia em quadrinhos, uma narrativa sobre os acontecimentos que vão 

de sua infância à fase adulta, envolvendo a descoberta de sua identidade como 

mulher, artista, lésbica e ativista. A construção não linear da história e a maneira 

como Bechdel relaciona o processo de reconhecimento de si com o da vivência de seu 

pai possibilita discussões e reflexões importantes, na medida em que permite que os 
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alunos-leitores identifiquem e estabeleçam paralelos com suas próprias experiências 

pessoais. 

Ao examinar trechos dessa narrativa, buscamos apresentar possibilidades de 

abordagens mais amplas para as aulas de Artes e de Literatura. Primeiramente, a 

história em quadrinhos deve ser vista em sua própria linguagem, com suas 

especificidades e sua característica de arte sequencial. Em segundo lugar, ela permite 

ao docente instigar e mediar um debate entre os estudantes, ao apresentar 

possibilidades de exploração dos temas transversais como a orientação sexual e a 

diversidade, temas caros à formação dos alunos enquanto sujeitos sociais e que 

precisam ser discutidos com especial cuidado no contexto atual. Ao lançar mão de 

uma narrativa de autoria de uma quadrinista lésbica que trata da descoberta de sua 

sexualidade com relativa naturalidade, propiciamos, dessa maneira, uma maior 

compreensão acerca da orientação sexual como um todo e, também, da 

homossexualidade entre os alunos, dialogando sobre atos de intolerância e 

preconceito que ainda acontecem na atualidade.  

Ao permitir uma análise da obra de Bechdel na escola, com alunos do Ensino 

Médio, trazemos uma dupla possibilidade, a de trabalhar a linguagem dos 

quadrinhos e a de alimentar uma consciência frutífera acerca do respeito à dignidade 

e a integridade dos seres humanos. Dessa forma, procuramos nos colocar em 

consonância com os PCNs, que apontam para a necessidade de a escola “desenvolver 

ação crítica, reflexiva e educativa” (BRASIL, 1997, p. 77) sobre as questões 

envolvendo sexualidade que são trazidas pelos alunos com base naquilo que veem e 

ouvem através da mídia, bem como de amigos e familiares. Ademais, a partir de sua 

leitura e análise, o aluno deve ser estimulado a compreender o texto e a ter 

consciência, também, do seu papel na sociedade enquanto produtor, pois “o texto só 

existe na sociedade e é produto de uma história social e cultural, único em cada 

contexto, porque marca o diálogo entre os interlocutores que o produzem e entre os 

outros textos que o compõem” (BRASIL, 2000, p. 18). 

Em relação à prática artística, o professor deve buscar uma democratização e 

possibilitar o acesso à fruição e à sensibilidade enquanto características das obras de 

arte, conforme apontado no PCN: 
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Uma das particularidades do conhecimento em Arte está no fato de que, nas 
produções artísticas, um conjunto de ideias é elaborado de maneira sensível, 
imaginativa, estética por seus produtores e artistas. [...] Esse conhecimento, 
essa sabedoria de expor sensibilidades e ideias estéticas na obra de arte é 
aprendida pelo produtor de arte ao longo de suas relações interpessoais, 
intergrupais e na diversidade sócio-cultural em que vive. Emoções e 
pensamentos elaborados, sintetizados, expressos por pessoas produtoras de 
arte e tornados presentes nos seus produtos artísticos, mobilizam, por sua 
vez, sensorialidades e cognições de seus apreciadores (espectadores, 
fruidores, públicos) considerados, portanto, participantes da produção da 
arte e de sua história. É nas relações sócio-culturais – dentre elas as vividas 
na educação escolar – que praticamos e aprendemos esses saberes (BRASIL, 
2000, p. 48). 
 
 

A sensibilidade de Alison Bechdel faz parte de suas relações com o mundo e 

com as pessoas que o habitam, tornando-se parte de sua identidade e sendo, 

inclusive, narrada em Fun Home. A expressão estética dessa autora é capaz de 

mobilizar novas sensorialidades e cognições dos seus “fruidores”, ou ainda, leitores. 

Nesse sentido, o romance gráfico permite a apreciação de um produto de arte 

(considerando os quadrinhos como nona arte), desenvolvendo as habilidades de 

análise estética, permitindo conhecer e refletir sobre modelos e padrões em nossa 

sociedade. A leitura em sala de aula de uma HQ é uma maneira de descomplicar de 

atrair a atenção dos alunos para questões contemporâneas que muitas vezes não são 

debatidas nas escolas. Como indaga Alberto Ricardo Pessoa em sua dissertação, 

intitulada Quadrinhos na educação: 

 
Por que usar as histórias em quadrinhos na educação básica? Em uma 
resposta curta, as histórias em quadrinhos são, entre todas as formas de 
artes, a mídia mais popular entre os estudantes de qualquer nível de 
educação. É um veículo de comunicação de massa único, pois apesar dela 
ser pensada e veiculada para um público universal, sua leitura precisa ser 
feita individualmente, diferentemente do cinema ou outras manifestações 
artísticas de massa (PESSOA, 2006, p. 3). 
 

 

Fun Home: um romance gráfico 

 

A obra Fun Home foi publicada nos Estados Unidos pela primeira vez em 2006. 

Devido a seu sucesso, foi traduzida em outros idiomas e publicada em diversos 

países no ano seguinte, inclusive no Brasil. A obra é a primeira história em 
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quadrinhos reconhecida pela revista Time como “livro do ano”, sendo indicada e 

ganhando diversos prêmios, entre eles o Eisner Awards no ano de 2007.  

A história consiste em uma autobiografia, em que Alison Bechdel narra sua 

relação com o pai, distante e extremamente preocupado com as aparências, e como 

isso influenciou em sua trajetória de vida e na descoberta de sua própria identidade. 

A partir de analogias com clássicos literários que perpassaram tanto sua vida como a 

de seu pai – que atuava como professor de Literatura –, a quadrinista estabelece seus 

precursores por meio de uma narrativa não linear e procura construir tanto a sua 

identidade quanto a de seu pai, Bruce Bechdel.  

O título é uma referência à casa funerária, em inglês, “funeral home”. A 

abreviação para “fun home” gera um duplo sentido, pois “fun” remete tanto a 

“funeral” quanto a algo divertido – o significado da palavra “fun” propriamente dita. 

Cabe acrescentar ainda que a obra de Bechdel se apresenta como um dos poucos 

casos em que sua produção não tem apelo específico ao público LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), diferentemente das tirinhas cômicas da 

quadrinista publicadas em jornais, as quais retratam situações de um grupo de 

mulheres lésbicas, histórias pelas quais a artista se tornou bastante conhecida nos 

Estados Unidos. Fun Home trouxe reconhecimento à autora pela qualidade de seu 

trabalho inclusive a nível literário, fator que torna o livro adequado para sua 

aplicação em sala de aula. Por apresentar uma linguagem objetiva e próxima do 

cotidiano dos alunos, a obra possibilita uma leitura engajada e fluida, com diversas 

passagens bem-humoradas. Sendo assim, a proposta cabe também como forma de 

incentivo à leitura para estudantes que estejam cursando o programa de Educação 

para Jovens e Adultos (EJA), a fim de se trabalhar interpretação textual, gêneros 

autobiográficos e linguagem visual, entre outros temas. 

Bruce Bechdel era um pai distante e sério, sendo raros os momentos de 

brincadeiras com os filhos. Obcecado pelas aparências, cuidava de cada aspecto da 

casa, que ele mesmo reformou, “recrutando” as crianças e a esposa para ajudarem, 

além de escolher as roupas que todos usariam em ocasiões como as missas de 

domingo, prestando especial atenção às vestimentas da filha (FIGURA 1). 
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A respeito do aspecto visual, Bechdel se comunica por meio de 

enquadramentos e sequências lineares, mostrando cenas do seu cotidiano. Os tons 

cinza-azulados passam a impressão para os leitores de se tratar de um grande 

flashback. Ao utilizar traços limpos e cartunescos, a autora consegue estabelecer uma 

comunicação direta com seus leitores. Nesse sentido, se considerarmos a linguagem 

diferenciada dos quadrinhos, reafirmamos ainda mais suas qualidades peculiares 

que devem ser vistas em sala de aula. A “expressão” da quadrinista faz parte de um 

agrupamento de vários outros campos. Por meio do texto e dos desenhos ela nos 

mostra um amplo espectro cultural, tudo aquilo que a faria tornar consciente do 

mundo, a partir de suas reflexões e debates sobre assuntos como sua própria 

homossexualidade, feminismo e “despertar político e social” (BECHDEL, 2007, p. 87). 

Assim, é possível concebermos essa obra dentro das artes, uma vez que “arte é a 

manifestação de um sujeito que se faz ver e nos mostra por sua produção, uma 

‘sujeitidade’, uma ‘pessoalidade’ e uma ‘coletividade’, todas dimensões instaladas 

num único discurso visual, inter-relacionando muitos outros” (BARBOSA, 2012, p. 

42). 
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FIGURA 1 

 

Em diversos trechos da obra, a autora se mostra em oposição ao pai, 

recorrendo a estereótipos que reforcem a homossexualidade enrustida de Bruce: 

 
A narrativa autobiográfica revela experiências de vida com as quais muitos 
indivíduos poderiam se identificar. A quadrinista dialoga com os 
acontecimentos ao seu redor e com sua memória a partir de elementos 
externos, como os próprios estereótipos associados, por exemplo, a 
homossexuais como “invertidos” e a artistas como pessoas introvertidas e 
pouco sociáveis. Assim, usa a história do pai e da convivência com a família 
para se compor e avaliar a si mesma como mulher, lésbica e artista, 
comparando suas experiências com as do próprio pai, para quem a 
importância das aparências foi o principal elemento a guiar seus atos 
(OLIVEIRA e FREESZ, 2017, p. 191). 
 
 

Além da orientação sexual e das relações de gênero, outras questões são 

levantadas pela autora, dentre elas o possível suicídio do pai e o posicionamento da 

mãe que, apesar de um aparente descontentamento, nunca se colocou contra o 

 

Em vários momentos da narrativa, Alison reluta em vestir as roupas “de menininha” escolhidas 

por seu pai (BECHDEL, 2007, p. 21). 
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marido. Ainda criança, Alison desenvolveu transtorno obsessivo-compulsivo e, na 

tentativa de controlar suas manias, passou a escrever diários. Todos esses processos 

fazem parte da formação da identidade da quadrinista como sujeito e permite, ainda, 

uma rica possibilidade de leituras e de debates entre professores e alunos. 

Ao levar a história para turmas de Ensino Médio e de EJA, o professor deve, 

primeiramente, fazer uma apresentação da obra e, expondo seu conteúdo, trabalhar 

com trechos de maneira a identificar sua linguagem e a maneira como estão 

dispostos seus elementos narrativos. Ao trabalhar a articulação entre texto e imagem, 

o docente está explorando, junto com os alunos, novas formas de leitura e de se 

contar uma história. Nesse caso, eles estarão diante de uma narrativa autobiográfica, 

algo que também deve ser refletido em sala e que pode, inclusive, ser explorado na 

forma de produção de textos pelos estudantes. 

O professor de artes pode agir de maneira interdisciplinar em conjunto como o 

professor de Literatura ou Língua Portuguesa, explorando o tema, personagens, 

tempo e espaço na narrativa. Os docentes podem orientar a construção de outras 

histórias em quadrinhos autobiográficas, organizando, ao final, uma exposição de 

trabalhos na escola. A escrita de diários em que os estudantes reflitam sobre seus 

cotidianos e suas relações interpessoais também pode ser fomentada. Para não 

ficarem presos unicamente a técnicas de desenho e pintura, os alunos podem usar 

métodos alternativos, utilizando fotografias, colagens ou mesmo 

softwares/aplicativos disponíveis para computadores e smartphones, a exemplo do 

Adobe Photoshop. Isso permitirá aos alunos uma nova experimentação, pois eles 

teriam a chance de falarem sobre suas vidas, utilizando-se de uma forma dupla de 

expressão artística. 

Trata-se, portanto, de incrementar a prática de leitura e de redação, conforme 

aponta Alberto Pessoa: 

 
O intercâmbio entre outras artes é outro fator positivo na inclusão dos 
quadrinhos em sala de aula. Com os quadrinhos, o aluno se vê estimulado à 
produzir pequenos contos, entender conceitos de design, desenho, caligrafia, 
entre outros. Estes conceitos podem ser usados no teatro (construção de 
roteiros, textos e storyboards, que define a sequência das ações dos 
personagens), música (cenários e material de divulgação) e artes visuais 
(fundamentos de desenho e técnicas artísticas) (2006, p.52-53). 
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Refletir sobre os diferentes tipos de orientações sexuais e o contexto da 

atualidade em que estamos vivendo, em que núcleos mais conversadores da 

sociedade e grupos religiosos agem com discriminação e intolerância à diversidade é 

ainda outra possibilidade de aplicação da obra. Uma vez que Bechdel narra a 

descoberta de sua sexualidade quando começa a estudar na faculdade, o episódio 

pode servir como motivador de um debate, entre adolescentes e jovens adultos, sobre 

suas próprias experiências. Dessa forma, introduzir uma obra como Fun Home entre 

adolescentes cumpre com o objetivo de “capacitar os estudantes a humanizarem-se 

melhor como cidadãos inteligentes, sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e 

responsáveis, no coletivo, por melhores qualidades culturais na vida dos grupos e 

das cidades, com ética e respeito pela diversidade” (BRASIL, 2000, p. 50). 

 

Considerações finais 

 

É preciso explorar todo o potencial que a arte sequencial pode nos oferecer, 

como uma linguagem rica e capaz de gerar análises frutíferas tanto por sua parte 

estética quanto por seu conteúdo narrativo. O romance autobiográfico de Bechdel 

propicia o aprimoramento das práticas de leitura dos alunos, estimulando novas 

descobertas e abrindo o diálogo para outras temáticas. Fun Home é um quadrinho 

que pode atuar como um agente questionador e transformador de orientações e de 

modelos presentes em nossa sociedade, oferecendo aos alunos possibilidades de 

refletir sobre a diversidade e indagar sobre a sociedade intolerante e agressiva em 

que estamos vivendo hoje. 
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Resumo 
A cada dia é mais evidente um maior uso de histórias em quadrinhos (doravante HQs) em 
contextos didáticos e educacionais. O uso das HQs nesse cenário justifica-se pela sua 
aproximação com o universo dos alunos e pela forma despojada de passar informação. Além 
disso, elas promovem a leitura, o aprendizado de língua estrangeira, conduzem ao debate e à 
reflexão de variados temas (VERGUEIRO; SANTOS 2012). As HQs compilam em si um 
material multifacetário a ser explorado de forma significativa e dinâmica, que os alunos 
leem, escrevem, criam, pesquisam e dramatizam (INÁCIO 2010). Com o advento do 
computador, smartfone e tablets, as HQs foram transportadas para essas múltiplas telas e 
ganharam outras características como coloração diferenciada e movimento, passando a ser 
chamar, no Brasil, de HQtrônicas. Nesse contexto, mais pesquisas sobre HQs se fazem 
necessárias para que estas sejam usadas de forma eficiente no ensino-aprendizagem, em 
particular de língua estrangeira. O presente trabalho é uma pesquisa exploratória de 
mestrado, em andamento, que busca investigar o uso de HQs no ensino-aprendizagem de 
inglês como língua estrangeira. Mais detalhadamente, o objetivo dessa pesquisa é verificar 
em que medida a multimodalidade presente nos quadrinhos contribuem para o aprendizado 
do inglês. No plano teórico, o estudo é fundamentado nos pressupostos da teoria 
Conexionista, que busca explicar o funcionamento do cérebro e o processamento de 
informações. Para o conexionismo, o cérebro opera por associações de informação. 
Fundamenta-se também na Teoria Cognitiva do Aprendizado Multimídia de Mayer (1997; 
2001), que busca explicar o processamento da informação em ambiente de aprendizagem 
multimodal e fornece princípios para a elaboração de material multimodal. O corpus do 
presente estudo foi obtido a partir de um experimento aplicado para um total de 30 alunos 
voluntários de inglês como língua estrangeira de duas turmas de oitavo ano de uma escola 
de aplicação de uma Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse experimento os alunos 
leram a HQ “The Reconstruction” (“A Reconstrução”), da Turma da Mônica, disponibilizada 
em tablets, e responderam questionários e testes de conhecimento para verificar o 
aprendizado. Espera-se com essa pesquisa proporcionar subsídios teóricos e práticos para 
que o professor possa utilizar as HQs eletrônicas como ferramentas de ensino-aprendizagem 
de língua estrangeira, explorando a multimodalidade presente nos quadrinhos. 
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Palavras-chave: Histórias em quadrinhos; aprendizagem de inglês como língua estrangeira; 
multimodalidade. 
 
 

Introdução  

 

Os quadrinhos, a cada dia têm ganhado mais espaço nas salas de aulas. Por 

trazer uma linguagem mais informal e assim mais próxima da realidade dos alunos, 

esse gênero é bem aceito por eles (TANINO, 2011). Além disso, as histórias em 

quadrinhos proporcionam “o incentivo à leitura, aprendizado de línguas 

estrangeiras, a investigação ao debate, e à reflexão sobre determinado tema, ou 

mesmo a realização de atividades lúdicas (…)” (VERGUEIRO; SANTOS, 2012, p.84)   

O presente trabalho busca investigar como a multimodalidade presente nas 

histórias em quadrinhos pode auxiliar os alunos de inglês, como língua estrangeira 

no processo de ensino-aprendizagem. Para tal, o trabalho é fundamentado na Teoria 

Cognitiva do Aprendizado Multimídia de Mayer (1997; 2001) e no Conexionismo. 

 

História em quadrinhos (HQs)  

 

Histórias em quadrinhos, ou simplesmente HQs, como conhecemos hoje, 

surgiram em 1895, com a publicação dos painéis de Richard Outcault - Down Hogan’s 

Allie posteriormente conhecido com Yellow Kid. Entretanto, essa arte de contar 

histórias através de imagens não é uma novidade. Desde a antiguidade, podemos 

perceber o uso desse recurso. Pinturas rupestres nas cavernas, hieróglifos egípcios, 

tapeçarias, entre outros são exemplos de como o homem vem usando imagens 

sequenciadas para conta a sua história.  

Segundo Tanino (2011) as HQs são "enredos narrados quadro a quadro, por 

meio de desenhos e textos, que utilizam o discurso direto, característico da língua 

falada em um gênero textual bem aceito entre os estudantes"(TANINO, 2011, p. 14). 

Consideradas como uma forma de comunicação em massa, as HQs são 

mundialmente conhecidas e muito popular, especialmente, entre o público mais 

jovem. Essa popularidade se deu, principalmente, com o surgimento dos super-

heróis.  Outro fator para a sua grande aceitação é a sua versatilidade, pois as HQs 
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permeiam diversas temáticas de forma ampla e descontraída. Outra razão que 

contribui para a sua receptividade, é a proximidade com a linguagem de cinema e 

obras literárias (ALVES, 2017). 

As HQs para fins pedagógicos, dentre outras coisas, podem ser usadas para “o 

incentivo à leitura, aprendizado de línguas estrangeiras, a investigação ao debate, e à 

reflexão sobre determinado tema, ou mesmo a realização de atividades lúdicas (…)” 

(VERGUEIRO; SANTOS, 2012, p.84). Silva (2011) demonstra que as HQs são um 

material riquíssimo, uma vez que, as aplicações didáticas proporcionadas pelos 

quadrinhos podem ser exploradas em todas as disciplinas. Além disso, para o autor, 

mais do que um instrumento de incentivo à leitura, as HQs oportunizam a prática da 

leitura crítica.  

 

Arcabouço Teórico 

 

A presente pesquisa fundamenta-se na Teoria Cognitiva de Aprendizagem 

Multimídia (1997; 2001) e no Conexionismo.  

A Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia de Mayer entende por multimídia 

a apresentação de um material que engloba palavras e imagens ao mesmo tempo. 

Dessa forma, ele considera que aprendizagem é beneficiada, quando uma informação 

é exposta por meio de mais de uma modalidade.  

Mayer embasa sua teoria em três hipótese sobre como a mente humana 

funciona: a hipótese do duplo canal, a hipótese da capacidade limitada e a hipótese 

do Processamento Ativo. A hipótese do duplo canal explica que a informação é 

processada por meio de dois canais diferentes, o auditivo e o visual. A hipótese da 

capacidade limitada, por sua vez, alerta para o excesso de informação, pois o ser 

humano tem uma capacidade limitada de processamento de informação. Já a 

Hipótese do Processamento Ativo explica que o ser humano organiza as informações 

que recebe em uma representação mental lógica a fim de associá-las a outras já 

existentes na memória.  
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 Apesar desse modelo de Mayer trazer contribuições bem relevantes para as 

pesquisas sobre ensino mediado por computador, ele ainda é bem simples e limitado 

para dar conta do aprendizado em ambiente hipermídia. 

Por isso, também lançamos mão da Teoria Conexionista, que se preocupa em 

estudar os processos cognitivos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem 

a partir de uma perspectiva neurolinguística. Para o conexionismo a aquisição de 

linguagem envolve vários sistemas cognitivos essenciais, tais como, percepção, 

memória, formação de conceitos e resolução de problemas (ZIMMER, 2008), 

excluindo, dessa forma, a ideia de linguagem como uma competência inata ao ser 

humano.  

 Em uma abordagem conexionista, a linguagem é o resultado da combinação 

de vários processamentos de informações. Portanto, na linguagem são usados os 

sistemas: auditivo, motor, visual e articulatório, desde o nível celular (sinapses entre 

neurônios) até o nível social (comunicação e aprendizagem).  

 No que se refere, em particular, a aprendizagem de vocabulário, nessa 

perspectiva ela é associativa. As informações estabelecem certas conexões, de modo 

que, uma palavra está conectada a outras por meio de redes e sub-redes inter-

relacionadas. Assim sendo, adquirir vocabulário envolve, não somente, o 

conhecimento linguístico, mas também extralinguístico, como por exemplo, o 

conhecimento prévio e o de mundo.  

 De acordo com Leite (2008), outros fatores também colaboram para esse 

processo associativo. Para o presente trabalho, ressaltamos a frequência com que os 

itens lexicais são expostos, a interação do aprendiz com o meio e a importância da 

emoção e da atenção. Em relação ao último tópico, a literatura atual destaca o papel 

da atenção como um fator determinante para a aprendizagem de língua estrangeira.  

 

Metodologia  

 

O estudo foi realizado com aproximadamente 30 alunos dos 8º anos do 

Colégio de Aplicação, da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
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Os instrumentos de geração dos dados foram: questionário de identificação, testes de 

vocabulário, HQs eletrônicas com anotações disponibilizadas em tablets. 

Lançamos mão de testes de vocabulário, para verificar a familiaridade dos 

alunos com as 11 palavras-chaves das HQs escolhidas a serem testadas e para aferir o 

aprendizado das mesmas.  

A HQ selecionada foi uma história da Turma da Mônica chamada: A 

reconstrução, The Reconstruction. Essa história conta sobre o sumiço dos brinquedos 

da Mônica. Para provar sua inocência Cebolinha se veste de Sherlock Homes para 

investigar esse mistério. No presente experimento, selecionamos duas versões dessa 

historia: a versão da Mônica e do Cascão.  

Depois de escolhidas, as histórias foram digitalizadas e inseridas no programa 

Adobe Reader. Dessa forma foi possível trazer mais interatividade e dinamicidade na 

atividade de leitura das HQs, bem como, destacar as palavras-alvo de amarelo e 

adicionar a elas uma anotação verbal.  

Essas anotações foram elaboradas em português, língua mãe dos alunos, 

contudo quando nos referíamos à palavra-alvo em questão, utilizamos o inglês para 

que houvesse mais exposição à palavra como orienta a teoria conexionista. 

 

Procedimentos da Pesquisa 

 

A realização dessa pesquisa foi feita em dois momentos. No primeiro 

momento nós solicitamos que os alunos respondessem o pré-teste e o questionário de 

identificação bem como nos entregassem as assinaturas do TCLE (previamente 

disponibilizadas aos mesmos). Ainda nesse dia, trouxemos uma apresentação de 

Power Point com as páginas das HQs a serem trabalhas sem as falas dos balões. Nosso 

objetivo era ambientalizar os alunos com as HQs a serem lidas. Portanto, buscamos 

explorar a parte visual das HQs através de dicas orais, a fim de assinalar e ressaltar, 

nas cenas, detalhes importantes que levassem os alunos a interpretá-las.  

No segundo, os alunos receberam os tablets com as HQs para a realização da 

atividade de leitura. Os alunos foram dividos em dois grupos. O grupo A recebeu os 

tablets que continham as HQs com anotações verbais, enquanto o grupo B recebeu as 
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histórias sem as anotações. Logo após a leitura, os alunos responderam o pós-teste e 

o questionário de avaliação. 

 

Análise dos dados coletados  

 

De maneira geral os dados obtidos para o grupo A, alunos que tiveram acesso 

às dicas, revelam a relevância das anotações verbais no ensino-aprendizagem de 

vocabulário. Ao compararmos a porcentagem de alunos que conheciam as palavras-

alvo no pré-teste e no pós-teste, observa-se que houve um aumento significativo na 

aprendizagem desses vocabulários, revelando que houve inferência correta e 

aprendizagem lexical durante a leitura das HQs eletrônicas com dicas.  

O grupo B, os alunos que não tiveram acesso às dicas, também obteve um bom índice 

aprendizagem.  

Ao analisarmos comparativamente os resultados dos grupos A e B, 

percebemos que a média de aprendizado foi bem próxima, 41,43% e 35,48% 

respectivamente. Acreditamos que essa diferença de aproximadamente 6% ressalta 

que o trabalho feito com os alunos antes da atividade de leitura, o qual destacava e 

ensinava as palavras-alvo, foi essencial para que os alunos inferissem corretamente 

as palavras.   

Tendo em vista que a única diferença entre os grupos A e B foi o oferecimento 

de anotações verbais na atividade de leitura das HQs, conjectura-se que a interação 

do primeiro dia de intervenção, no qual foram oferecidas dicas orais a fim de 

destacar as palavras-alvo, e a própria multimodalidade presente nos quadrinhos 

contribuíu para o aprendizado.  

 

Conclusão  

 

 O presente trabalho teve como objetivo averiguar o uso de HQs no ensino-

aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Através da análise dos dados dos 

dois grupos percebemos que as HQs com dicas colaboraram para que os alunos 

realizassem inferências mais acertadas e aprendessem o vocabulário inferido. Tanto 
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dicas verbais (disponibilizadas para o grupo A), quanto as dicas orais 

(disponibilizadas para ambos os grupos) são importantes ferramentas para que os 

alunos infiram corretamente o significado das palavras. Ressaltamos que não 

importa a modalidade pela qual a dica será fornecida, ela precisa ser clara e objetiva, 

apontando para os elementos linguísticos e extralinguísticos, presentes ou não no 

texto para que resulte no aprendizado. 

Além desses resultados específicos diretamente relacionados à nossa questão 

de pesquisa, o presente artigo fornece subsídios teóricos e práticos para o uso e a 

elaboração de ambientes digitais para o ensino e aprendizagem do vocabulário em 

língua estrangeira, com destaque para as HQs eletrônicas. Como discutido 

anteriormente, podemos dizer que as HQs se tornam uma excelente ferramenta 

pedagógica. Ao trazer o cotidiano da sociedade para a sala de aula, elas preparam o 

aluno para a leitura da multimodalidade, desenvolvendo letramentos necessários 

para agir na vida contemporânea (Moita-Lopes & Rojo, 2004).   
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Resumo 
Atualmente, vivenciamos um cenário em nosso país que aponta para reformas políticas, 
trabalhistas e educacionais que por diversas vezes não favorecem o exercício da cidadania 
dos indivíduos, nem a manifestação de subjetividades e nem mesmo a emancipação 
intelectual dos mesmos. Diante disto, a escola ainda surge como espaço público e potente 
para a manifestação da igualdade de inteligências, partindo do pressuposto de que o 
processo de emancipação é tanto pedagógico quanto político, por meio das relações 
irrompidas a todo tempo no espaço escolar (RANCIÈRE, 2002). A prática docente que aqui se 
apresenta visa retratar a potencialidade que emerge ao utilizar a linguagem cinematográfica 
como uma proposta de alteridade em busca da emancipação intelectual de nossos alunos. 
Para isto, a prática retratada encontra-se em desenvolvimento em uma escola pública da 
periferia da Cidade de Nova Iguaçu, onde as atividades abordadas privilegiam a 
discussão/reflexão e o compartilhamento de saberes para todos/as interessados/as em 
oportunizar o contato com o cinema e as variadas manifestações de subjetividades presentes 
na sociedade, independentemente de qualquer experiência prévia com as técnicas 
cinematográficas ou com a linguagem audiovisual. Considerando a arte como um elemento 
causador de estranhamentos, ela não é pensada fora da experiência do “fazer” e, sendo assim 
o projeto Pensar, motivar e criar com a diferença privilegia, além da exibição de filmes e da 
reflexão, a produção de cinema na escola por parte dos alunos, possibilitando um espaço de 
discussão e criação permanente dentro da escola. As atividades são construídas sob o ponto 
de vista de autores como Bergala (2008); Rancière (2002); Fresquet (2013); Migliorin (2015), 
Larrosa (2016); que discutem como a presença do cinema na escola pode tencionar a própria 
arte e estar à altura das experiências sensíveis dos alunos, priorizando o desenvolvimento do 
olhar cinematográfico por meio da possibilidade que o cinema tem de tornar comum o que 
não nos pertence, ou seja, o desvelar do objeto, do outro e da vida e é nesta perspectiva que 
se torna relevante o despertar que emancipa para o conhecimento do mundo (BERGALA, 
2008).  Desta forma, consideramos a experiência com o cinema como uma proposta de nos 
conectarmos com o outro e com o mundo ao nosso redor. Por meio do cinema, podemos ter 
uma experiência singular e intensa com o mundo, uma experiência que é a própria invenção 
e transformação do mundo em que vivemos. Assim, fazer cinema na escola apresenta um 
sentido amplo de multiplicação de olhares, onde os saberes são construídos em rede e as 
manifestações de um indivíduo refletem e podem ser afetadas pelas ações e percepções do 
outro. 
Palavras-chave: Cinema; Escola; Emancipação;  
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Introdução 

 

A Escola, a arte e o cinema caracterizam-se com práticas sociais e culturais, 

produzidas em um determinado espaço e tempo histórico, destacando-se como ações 

coletivas que pertencem ao humano e que privilegiam o processo de criação. De 

acordo com Fresquet (2013a), esse coletivo resulta do protagonismo da alteridade e 

não da soma de ações isoladas. 

Em busca de uma proposta de alteridade para a presença do cinema na escola, 

o projeto Pensar, motivar e criar com a diferença procura criar condições para que os 

estudantes se apropriem e produzam conhecimento com o próprio cinema, 

entendendo que não há hierarquização de saberes e que todos aprendem juntos, isto 

é, os estudantes não se apropriam do conhecimento que o professor possua, mas cria-

se uma atmosfera que estimule a manifestação do ato criativo seja do aluno, seja do 

professor. 

Partindo deste pressuposto, privilegia-se a busca da emancipação intelectual 

dos envolvidos, considerando-os como sujeitos que se afirmam como tais em um 

processo democrático de ensino-aprendizagem, o que caracteriza a dimensão política 

da ação pedagógica, se considerarmos esta como uma relação de convivência entre 

sujeitos (PARO, 2015). 

Com base nisso, a escola é pensada como um espaço de compartilhamento de 

saberes, caracterizando-se como “um lugar onde momentos democráticos podem 

acontecer” (MASSCHELEIN e SIMONS, 2014, p. 106). Considerando que a relação 

com o saber é essencial para a instituição escola, nada mais primordial que esta 

relação ocorra em momentos democráticos, sem deixar que a escola perca seu caráter 

público65 de vista. Nesse movimento, busca-se que o estudante tenha suas 

concepções de descobertas e curiosidades aguçadas, para além de olhar o mundo 

possam também conhecer o mundo por meio de um olhar atento. 

Ainda dialogando com a dimensão política que a escola apresenta é possível 

estabelecer uma correlação com o cinema, principalmente no tocante a dimensão 

                                                           
65

 Para os autores o caráter público mencionado é entendido como bem comum. “O espaço público neste sentido 

é um lugar ou espaço de ninguém, e um tempo de ninguém, e assim um lugar e tempo para ninguém m 

particular” (MASSCHELEIN e SIMONS, 2014, p. 185). 
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ético-política que o cinema e as imagens com o mundo podem articular, pois “mais 

do que apresentar esse ou aquele mundo, o cinema constitui-se com uma experiência 

em si de invenção; eis uma dimensão ético-política que acreditamos indissociável do 

fazer cinematográfico” (MIGLIORIN, 2015, p. 49). 

Circundando sobre algumas destas questões, a prática docente que aqui se 

apresenta visa retratar a potencialidade que emerge ao utilizar a linguagem 

cinematográfica como uma proposta de alteridade em busca da emancipação 

intelectual de nossos alunos. Para isto, a prática retratada encontra-se em 

desenvolvimento em uma escola pública da periferia da Cidade de Nova Iguaçu, 

onde as atividades abordadas privilegiam a discussão/reflexão e o 

compartilhamento de saberes para todos/as interessados/as em oportunizar o 

contato com o cinema e as variadas manifestações de subjetividades presentes na 

sociedade, independentemente de qualquer experiência prévia com as técnicas 

cinematográficas ou com a linguagem audiovisual.  

 

Cinema, escola e alteridade 

 

A criança, assim como os bons filmes, está no limite de fazer desse mundo 
um outro mundo. 

Cezar Migliorin 

 
Pensar sobre a relação entre cinema e escola não pode ser considerada algo 

inovador, já que ambos se relacionam de variadas formas há tempos, sendo 

pertinente considerar que as ações em torno desta relação ganharam força entre os 

pesquisadores e profissionais da área, principalmente a partir das discussões 

relativas ao projeto de lei (PL 185/08) elaborado pelo senador Cristovam Buarque, 

com consequente promulgação da lei 13.006/14 que estabelece a exibição de filmes 

de produção nacional como componente curricular complementar integrado à 

proposta pedagógica da escola, sendo a exibição obrigatória por, no mínimo, duas 

horas mensais.66 

                                                           
66

 Para maiores informações sobre a lei 13.006/14 verificar Cinema e Educação: A Lei 13.006. Reflexões, 

perspectivas e propostas. Disponível em http://www.redekino.com.br/pesquisa/cinema-e-educacao-a-lei-13-006-

reflexoes-perspectivas-e-propostas/ 
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A partir da promulgação da lei e do deslocamento do cinema para o espaço 

escolar, muito ainda há que se pensar e discutir a respeito desta relação, como 

também novas possibilidades e novas formas de ressignificar a presença do cinema 

na escola. No entanto, que tipo de relação poderemos privilegiar entre cinema e 

escola? De que forma se daria a entrada do cinema no espaço escolar? Como seria o 

encontro entre o cinema e a infância? 

Em A Hipótese Cinema. Pequeno Tratado de transmissão do cinema dentro e fora da 

escola, o cineasta Alain Bergala (2008) propõe a presença do cinema como arte na 

escola, entendendo-o como um encontro com a alteridade67, isto é, o encontro com o 

outro. Estamos diante do encontro com a arte, com o estrangeiro na escola e “a arte 

por definição é um elemento perturbador dentro da instituição.” (Bergala, 2008, p. 

30). Torna-se relevante ressaltar que a questão levantada aqui é a respeito da 

presença da arte na escola e não do ensino de artes, já que a arte não depende 

exclusivamente de ensino para estabelecer uma relação de fruição, onde emerge a 

potência de seu alcance e produção de sentidos.  

Ao pensar a presença da arte na escola como uma hipótese de alteridade, ela 

não pode ser concebida sem passar pela experiência do fazer, ou seja, da criação, 

sendo caracterizada com uma experiência de outra natureza que não a do curso 

localizado (BERGALA, 2008). Para o Bergala (2008), se o encontro do cinema como 

arte não ocorrer na escola, muitas crianças correm o risco de não experimentá-lo em 

nenhum outro lugar. O cineasta também enfatiza que o cinema apresenta a potente 

vantagem de despertar o desejo e a curiosidade das crianças sem precisar de outros 

estímulos, partindo da premissa de que a forma encantadora que o cinema encontra 

a criança não ocorre em outra fase da vida.  

Considerando a criação cinematográfica68 como uma proposta de alteridade 

na escola, é pertinente refletir também a respeito da relação que as crianças e jovens 

atuais apresentam com as novas tecnologias, a facilidade e até mesmo a banalização 

                                                           
67

 Bergala em seu livro A hipótese- cinema destaca que a grande hipótese de Jack Lang, que era ministro da 

Educação nacional na época, sobre a questão da arte na escola foi a de encontro com a alteridade, isto é, a 

proposta de introduzir a arte na escola como algo radicalmente outro em ruptura com as normas clássicas 

instituídas.  

 
68

 Ao referir-me ao termo criação cinematográfica na escola fiz a opção de operar com o conceito de cinema 

expandido proposto por Gene Youngblood. 
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na operação e realização de diversos tipos de produção, já que as tecnologias 

adentraram o espaço escolar e produziram uma certa revolução na relação da escola 

com o cinema. A realização de pequenos vídeos, documentários ou até mesmo cine-

teatro filmados com celulares ou câmeras fotográficas ganharam relativa expressão 

em mostras e festivais audiovisuais, evidenciando um crescente trabalho de cinema 

na escola, porém grande parte destas produções contrasta com a qualidade e, 

sobretudo evidenciam que a hipótese de entender o cinema como arte encontra-se 

ainda distante da escola (FRESQUET, 2013b).  

Não se trata apenas de pegar o celular ou a câmera, operá-los e filmar algo, 

pois para este tipo de ação não há a necessidade de orientação de profissionais e, 

acredito que este tipo de prática não é compatível com o fazer educacional 

comprometido, mas sim de entender e ampliar o diálogo e a leitura que Alain 

Bergala (2008) propõe para a presença do cinema na escola. O interesse em voga é 

aprofundar e questionar as possibilidades que o encontro do cinema com a escola, 

com a infância, com a juventude, com a docência, enfim com o outro pode 

proporcionar. 

 

Pensar, motivar e criar com a diferença: relato de experiência 

 

“Um azul não é o mesmo azul ao lado do verde, de um amarelo, de um 
vermelho. Não há arte sem transformação.” 

Bresson 

 
Vivenciamos um cenário em nosso país que aponta para reformas políticas, 

trabalhistas e educacionais que por diversas vezes não favorecem o exercício da 

cidadania dos indivíduos, nem a manifestação de subjetividades e nem mesmo a 

emancipação intelectual dos mesmos. Diante disto, a escola ainda surge como espaço 

público e potente para a manifestação da igualdade de inteligências, por meio das 

relações irrompidas a todo tempo no espaço escolar (RANCIÈRE, 2002).  

Partindo da premissa que o processo educacional prima pela formação do ser 

humano em seu sentido pleno, a escola não se restringe apenas a transmissão de 

conhecimentos e informações, mas abarca os valores, a ciência, a arte, o esporte, a 
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técnica, a filosofia, enfim tudo o que contribui para a emancipação, para o processo 

de criação, como também para constituição de sujeitos historicamente situados. 

Considerando a arte como um elemento causador de estranhamentos, ela não 

é pensada fora da experiência do “fazer” e, sendo assim o projeto Pensar, motivar e 

criar com a diferença privilegia, além da exibição de filmes e da reflexão, a produção de 

cinema na escola por parte dos alunos, possibilitando um espaço de discussão e 

criação permanente no espaço escolar, favorecendo a construção de identidade como 

sujeito individual e coletivo. 

As atividades do projeto iniciaram por meio da exibição de filmes variados 

(curta-metragem, documentários, filmes ficcionais), com a posterior apresentação do 

que popularmente conhecemos como “nascimento do cinema”69. A partir de uma 

breve narrativa a respeito dos irmãos Lumière, os alunos assistiram ao primeiro 

plano filmado pelos irmãos (Saída dos operários da Fábrica), o primeiro plano 

exibido para um público pagante (Chegada do trem na estação), além de outros 

planos produzidos pelos irmãos Lumière e seus operadores. Após a exibição e 

reflexão, foi proposta a realização do exercício Minuto Lumière. 

O exercício Minuto Lumière, inicialmente proposto pelo cineasta Alain 

Bergala, consiste na filmagem de um plano de 01 minuto com a câmera parada e, 

preferencialmente, de alguma cena observada no cotidiano (pessoas andando na rua, 

fenômenos da natureza e outros). A intenção é aproximar o exercício ao conteúdo e 

forma com a qual os irmãos Lumière e seus operadores filmavam. Tal exercício foi 

selecionado como proposta inicial, pois além de proporcionar o contato com o 

nascimento do cinema e de introduzir alguns conceitos básicos da linguagem 

cinematográfica, propicia também uma experiência autoral e exige do aluno um 

relativo planejamento prévio, promovendo, sobretudo a experiência do cinema na 

escola como uma proposta de alteridade. 

Com efeito, apesar de nossos alunos terem nascido na era digital e, por este 

motivo, já possuírem outras vivências com o audiovisual, por meio da fixidez da 

                                                           
69 No ano de 1895, no Salon Indian do Grand Café, em Paris, ocorre a primeira exibição pública de filmes, ou 

seja, de imagens em movimento captadas por um aparelho e projetadas para um público pagante. Estamos 
falando do invento dos irmãos Lumière, nomeado de cinematógrafo que era ao mesmo tempo filmador, 
copiador e projetor e foi considerado o primeiro aparelho qualificado de cinema.  
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câmera e dos limites estabelecidos para o exercício, (duração de 01 minuto, sem 

utilização de recursos da câmera, sem qualquer tipo de atuação e possibilidades de 

refilmagem) o grau de engajamento e decisões estéticas é maior, além do afinamento 

da relação entre o que é visto, o que não é visto, um dentro e fora, um atual e um 

virtual. Experimentar o cinema na escola seria como inventar o próprio cinema e 

talvez, por este motivo o Minuto Lumière seja tão bem recebido (MIGLIORIN, 2015).  

Outros exercícios ou dispositivos, como propõe Cezar Migliorin, realizados no 

projeto que favorecem a manifestação do ato criativo e a experiência com a câmera, 

são baseados nos materiais do Projeto Inventar com a Diferença70 e no material 

Currículo de Cinema para escolas de Educação Básica, produzido pelo Grupo de Pesquisa 

CINEAD/LECAV71. 

Com a realização dos exercícios, o grupo de professores considera a 

possibilidade de posteriormente produzir um documentário que priorize o resgate 

da memória da escola e futuramente possa ser exibido em festivais ou mostras 

estudantis.  

Convém destacar que neste trabalho privilegiamos o conceito de cinema 

materializado como um território experimental diferenciando-o do conceito do filme 

já que o filme “é sempre um produto cultural” (DUARTE, 2009, p.86). Quando nos 

referimos ao cinema “está-se falando de um amplo aparato multidimensional que 

engloba fatos que vêm antes, depois ou por fora do filme...” (DUARTE, 2009, p. 86). 

 

Algumas considerações 

 

Independente da aprovação de uma lei que institui a exibição de cinema na 

escola, sabe-se que a entrada da produção cinematográfica, incluindo a produção 

nacional, já ocorreu em algum momento no ambiente escolar. Todavia, constata-se 

que muitas vezes a natureza desta entrada apresenta um caráter instrumental, 

caracterizado como apoio didático a determinado conteúdo ou até mesmo com 

estratégia de preenchimento de “tempo livre”. 

                                                           
70

 Para maiores informações e acesso aos materiais, consultar http://www.inventarcomadiferenca.org/ 
71

 Para acesso ao material, consultar http://www.educacao.ufrj.br/portal/livros/curriculo_cinema.pdf. Para 

maiores informações sobre a produção do grupo de pesquisa, acessar http://www.cinead.org/ 
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Subsidiada pelas ideias de Bergala (2008), Migliorin (2015) e Fresquet (2013) e 

outros, considero a experiência com o cinema como uma proposta de nos 

conectarmos com o outro e com o mundo ao nosso redor, além da possibilidade de 

catapultar o gesto criativo de nossos alunos, evidenciando, assim inúmeras 

possibilidades que não limitam-se a suporte didático ou preenchimento de tempo.  

Por meio do cinema, podemos ter uma experiência singular e intensa com o mundo, 

uma experiência que é a própria invenção e transformação do mundo em que 

vivemos. Assim, fazer cinema na escola apresenta um sentido amplo de 

multiplicação de olhares, onde os saberes são construídos em rede e as manifestações 

de um indivíduo refletem e podem ser afetadas pelas ações e percepções do outro. 
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Resumo  
O Projeto PIBID é um programa institucional financiado pela Capes que visa o 
aperfeiçoamento na formação de professores da educação básica. Antecipando o vínculo 
entre os professores em formação nas IES e a rede básica de educação, através da inserção de 
licenciandos no contexto das escolas públicas, visa-se o aperfeiçoamento de metodologias, 
práticas docentes inovadoras, e articulação entre teoria e prática. Neste artigo pretendemos, 
além de relatar e socializar com os demais colegas como vem sendo a nossa experiência com 
o programa,  traçarmos uma reflexão paralela que entre nossa vivência e os objetivos oficiais 
do PIBID, apontando seus avanços para a formação docente e as limitações do mesmo. 
Palavras-chave: PIBIB; Formação docente; Ensino de geografia. 

 

 

Introdução 

 

O contexto atual da educação básica no Brasil é pautado por uma defasagem 

no ensino de seus discentes, devido a inúmeros motivos que necessitam ser 

superados, entre eles a desvalorização da carreira docente. A formação inicial de 

professores para a escola básica é um fator que se mostra importante para a melhoria 

da educação no país. Em vista desse cenário, várias propostas são lançadas na 

tentativa de reverter essa situação. Entre elas, se destacam o programa Pibid, no qual 

estabelece uma relação dos cursos de licenciatura das instituições públicas de ensino 

superior com a escolas básicas das redes municipal e estadual de ensino por todo o 

país. 



     413 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

O Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um 

programa institucional financiado pela Capes, com finalidade de aperfeiçoamento da 

formação de professores da educação básica, estabelecido pelo DECRETO Nº 7.219, 

de 24 de junho de 2010. Os licenciandos atuam nas escolas com o objetivo de fazer a 

articulação entre teoria e prática, dar fomento às práticas pedagógicas e 

aperfeiçoamento das metodologias, que tenta suprir as dificuldades enfrentadas em 

seu processo de formação. 

Neste trabalho procuramos compartilhar as experiências vividas no âmbito do 

programa, fazer uma reflexão entre a prática e os objetivos oficiais do Pibid, a partir 

do Decreto Nº 7.219, além de apontar suas contribuições para a formação docente e 

suas limitações para a mesma. 

 

O PIBID 

 

O contexto de surgimento do PIBID é o da publicação do DECRETO Nº 6.755, 

DE 29 DE JANEIRO DE 2009, que trata da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Este ato normativo do Governo 

Federal teve como finalidade organizar a formação inicial e continuada dos docentes, 

tendo, a grosso modo, o objetivo de valorizar e aperfeiçoar a formação de professores 

para a rede pública de ensino básico, estimulando o ingresso e a permanência na 

carreira. 

A fim de promover os objetivos deste decreto, algumas ações e programas 

foram concebidos. Entre eles está o PIBID, criado através da Portaria Nº 72, de 9 de 

abril de 2010. A partir de então, diversas universidades de Norte a Sul do país 

aderiram ao programa, formando subprojetos nas mais diversas áreas de cursos de 

licenciatura.  

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

concede bolsas para os professores coordenadores, professores das escolas básicas e 

para os discentes das instituições de ensino superior. A função do professor 

coordenador é de supervisionar e coordenar as atividades a serem desenvolvidas nos 

subprojetos do Pibid. Os professores das escolas básicas se tornam um elo entre o 
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coordenador e os discentes, e tem a função de supervisionar os licenciandos. Por fim 

os discentes estão comprometidos com o planejamento e execução das atividades a 

serem elaboradas junto aos alunos das escolas básicas. 

Com a análise do Decreto Nº 7.219, de 24 de junho de 2010, que dispõe sobre o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras 

providências, são apontados os objetivos do Programa, que consistem em:  

 

Art. 3o  São objetivos do PIBID: 

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 licenciandos 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 coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 
cursos de licenciatura. (BRASIL, 2010) 

 

Dados apresentados no Relatório de Gestão do PIBID (2013) pela Diretoria de 

Formação de Professores da Educação Básica - DEB, apontam resultados bastante 

positivos do Programa. Entre eles estão a diminuição da evasão e aumento da 

procura pelos cursos de licenciatura; melhor integração entre teoria e prática, 

promovendo uma formação docente contextualizada e comprometida com as 

questões sociais; valorização da carreira docente, tanto do ponto de vista dos 

licenciandos, quanto dos professores da rede básica que atuam enquanto 

supervisores e dos professores coordenadores nas IES; produção de materiais 

didáticos e experiências inovadoras em educação; reflexão e reformulação dos 

currículos de licenciaturas; melhoria do desempenho acadêmico dos bolsistas que 

culmina em aprovação em concursos, mestrados e afins.  
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Durante a sua história, sobretudo desde do ano de 2016, o PIBID vem 

sofrendo uma série de ameaças de cortes profundos em seu financiamento, e 

consequente desmantelamento de seu caráter. O governo de Dilma Rousseff, na 

gestão do ex-ministro da educação  Aloízio Mercadante, publica a portaria 46º, de 11 

de abril de 2016  que preconizava uma grande reformulação do programa com cortes 

e o incentivo de diminuição de 50% a 90% das bolsas, cerca de 90 mil bolsas no país. 

A partir de tal fato, mobilizações ao longo em diversas cidades foram organizadas 

por estudantes e coordenadores do Pibid até que o MEC decide cancelar a portaria 

até 2017, mantendo o programa.  

 

O Subprojeto PIBID Geografia da UFJF 

  

O subprojeto Pibid de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora se 

desenvolve em duas escolas na cidade de Juiz de Fora, uma da rede municipal e 

outra da rede estadual de ensino. A Escola Municipal União da Betânia abarca as 

séries até o Ensino Fundamental II. A Escola Estadual Duque de Caxias possui até o 

Ensino Médio. O subprojeto é coordenado pela Professora Doutora Clarice Torres 

Cassab, e nas escolas o Pibid é supervisionado pelos professores Gilmar Vianella e 

Andréa, que acompanham um total de dez discentes bolsistas, cinco em cada escola. 

É nesse contexto de instabilidade que, desde fevereiro de 2017 até o presente 

momento estamos acompanhando turmas de 6º e 9º anos da Escola Municipal União 

da Betânia, situada no Bairro Granjas Bethânia, em Juiz de Fora- MG. Durante esse 

tempo observamos as aulas de geografia, idealizamos projetos didáticos e realizamos 

uma série de atividades com os alunos, visando a melhor aprendizagem e interação 

com os conhecimentos que eles trazem consigo. 

Os bolsistas participam de reuniões semanais com a coordenadora do 

subprojeto de Geografia, e/ou se é produzido relatórios quinzenais, ambos a fim 

descrever as atividades que estão sendo elaboradas, planejar atividades futuras e 

conversar sobre nossas experiências que proporcionam uma troca muito positiva 

através dos relato. Estas atividades elaboradas dão prioridade à formação de uma 
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identidade docente, para que diminua o distanciamento entre o espaço de formação 

dos licenciandos e o lugar de exercício profissional, as escolas. 

As ações do Pibid Geografia na UFJF adotam os objetivo centrais do programa 

para formação inicial. Trabalhamos para despertar um conhecimento crítico e 

promover a cidadania nos alunos através de algumas ações como é apontado tópico 

abaixo, que demonstra como temos contribuído para desenvolver estes conceitos. 

 

Nossas experiências na Escola Municipal União da Betânia  

 

A Escola Municipal União da Betânia, é uma das escolas de atuação do Pibid 

de geografia. Está localizada no bairro Granjas Betânia, na periferia do no município 

de Juiz de Fora. Segundo a direção, o colégio atende quinhentos e setenta alunos (a 

maioria moradores do bairro). As turmas são distribuídas na educação infantil, 

ensino fundamental (I e II) e EJA e funciona nos turnos da manhã, tarde e noite. 

Este colégio apresenta algumas particularidades se comparado a outras 

instituições públicas na cidade. As condições de infraestrutura apresenta algumas 

deficiências, as salas de aulas possuem cadeiras e carteiras de tamanhos 

inadequados, pois deveriam ser destinadas à crianças da Educação Infantil. Ou seja, 

os alunos maiores (fundamental II e EJA) sentem um desconforto na utilização desses 

materiais. As portas e quadro-negro se encontram em mau estado de conservação, 

danos causados em sua maioria pelos próprios alunos, segundo os professores da 

instituição.   

A escola dispõe de uma biblioteca bem equipada, com uma diversidade de 

livros, filmes, jogos, materiais didáticos para desenvolvimento de teatros entre outras 

coisas. Porém, a falta de um bibliotecário faz com que seja mal organizada e pouco 

aproveitada. Já o laboratório de informática é altamente utilizado. Para tal função, há 

uma funcionária contratada pela prefeitura para cuidar e trabalhar em conjunto com 

os professores da escola. Na escola também temos uma sala reservada para ser um 

espaço para transmitir, vídeo, filmes, ensaios de teatro e dança. 

A quadra esportiva é um elemento importante para os alunos da União da 

Betânia. Além de ser o local da prática de educação física, é um espaço de relação 
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social entre eles. Mesmo tendo um ginásio coberto no bairro de uso público, bem 

estruturado, e recém  construído pela prefeitura que fica ao lado da EMUB, os alunos 

optam pela quadra da escola. Por mais que ela não seja coberta e se encontre em más 

condições de uso , é um local de jogar aquele futebol informal antes e depois da aula, 

andar de skate entre outras convivências sociais. Desta maneira, a essa área torna-se 

um lugar de relações e valores afetivos para os sujeitos que usufruem.   

Ao observar o cotidiano destes alunos, percebe-se como a escola desfruta de 

uma realidade distinta. A sua localização em um bairro periférico em que as 

condições socioeconômicas adversas refletem diretamente no cotidiano escolar. 

Assim, faz necessário pensar em uma educação proposta por Gallo (2012), pautada 

no reconhecimento e valorização, sobre as diferentes leituras de mundo que os 

alunos levam com ele. 

Assim também, como indica Cavalcanti (2010), não podemos estar 

desatualizados do processo de ensino e negar instrumentos variados para um auxílio 

e maior ajuda na compreensão da realidade social do educando.  O ensino para 

autora, não se dá somente de forma mecânica e negar esses instrumentos 

auxiliadores da prática didático-pedagógica é não reconhecer o caráter dinâmico e de 

movimento da sociedade e de suas formas de se reproduzir, e isso nos faz novamente 

a cair na lógica que tanto criticamos, de apartação cultural e material.  

Paulo freire (1987), em Pedagogia do Oprimido, afirma que o exercício de 

aprender deve estar relacionado não somente ao educando. Pois, sabemos que o 

educador tem que estar sempre adquirindo, atualizando seus aprendizados e 

lançando novos saberes, e isto resulta em mudanças de vários aspectos, como 

também gera um enriquecimento tanto para o educando como para o educador. 

Diante desse panorama, as práticas, atividades desenvolvidas pelos bolsistas 

se fez de total valia. De uma forma que respeitamos e buscamos a realidade não só 

da escola mas também dos alunos. A partir do momento que é realizado uma prática 

diferente, você evidencia outros verbos como, interessar, despertar, experimentar. 

Para aplicar na vida, os alunos não vão simplesmente saber, eles irão ter que passar 

por essas habilidades que lhes expõem, de uma forma por experiência cognitiva.  



     418 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Ao longo do ano, realizamos diversas atividades práticas para tentar 

aproximar os alunos ao conteúdo de uma forma lúdica. E podemos observar que esta 

iniciativa vem dando certo, através do aumento do interesse dos alunos pelas aulas. 

Algumas atividades simples, como levar os alunos para fazerem um exercício, que 

poderia ser feito na sala, para fazerem no laboratório de informática, despertou um 

interesse e uma vontade grande em fazer o exercício. 

Também realizamos algumas práticas que articularam ao conteúdo das aulas, 

de modo a facilitar o aprendizagem dos alunos dos 6° anos. Foi elaborado junto a 

eles um globo terrestre para cada um, feito com bolas de isopor, a fim de que 

pudessem visualizar os continentes e oceanos. Produzimos do mesmo modo, junto a 

eles, uma rosa-dos-ventos, a fim de que observassem melhor os pontos cardeais e 

colaterais. É importante destacar o quanto os alunos gostam de atividades que eles 

têm a  oportunidade de colorir, e realizarem seu próprio material. 

Trabalhamos com os discentes do 9° ano os modelos capitalistas e socialistas, 

através de um debate que gerou muita empolgação e entusiasmo na sala. Ainda 

estamos idealizando algumas aulas de desnaturalização de estereótipos da África, 

iremos chamar dois palestrantes para falar a respeito, um filme que abarca este tema, 

e os licenciandos ministrando aulas para desnaturalização deste esterótipo. 

Vale ressaltar, que essas práticas desenvolvidas muitas das vezes não são 

realizadas por parte dos professores, não pela sua falta de interesse, mas sim, o prazo 

para o cumprimento do currículo é condensado. Por tanto, não deve-se sempre 

culpar o professor, e sim há todo um sistema educacional constituído em nossa 

sociedade que não prioriza os mecanismos de ensino que não seja conteudista.   

Estamos buscando em nossos encontros formas de como vamos vencer esse 

desafio, na criação de oficinas para que leve aos alunos diferente formas de fazer 

geografia, não somente aquela pautada em conteúdo no quadro e logo após 

exercícios no caderno. Consideramos que o conhecimento deve ser sim sempre o 

objetivo maior do professor, mais importante que isso é preciso aprender como 

compartilhá-lo, uma vez que não pode ser transmitido, porque implica em um 

processo de diálogo.  
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Considerações Finais 

 

Ao longo dos meses que passamos desenvolvendo atividades e 

acompanhando a dinâmica escolar da União da Betânia, várias questões do cotidiano 

da carreira docente foram iluminadas. Poder interagir com os colegas, sob a 

supervisão dos professores, para pensar e construir propostas de intervenção, 

conteúdos, materiais e experiências didáticas têm sido extremamente enriquecedor 

para nossa formação. Decerto, um dos aspectos de maior relevância do PIBID é essa 

oportunidade de apresentar ao licenciando a realidade escolar, com todas as suas 

multiplicidades e complexidades, proporcionando um diálogo efetivo entre a teoria e 

prática.  

Outro ponto relevante tem sido a possibilidade de troca de experiências entre 

licenciandos e os professores da rede básica. Nós, bolsistas que estamos ainda com a 

graduação em curso, em contato direto e estreito com professores que atuam nas 

escolas há bastante tempo, podemos cambiar diálogos, vivências, autores, teorias, e o 

resultado disso é uma síntese de práticas e reflexões teórico-conceituais valiosa. A 

valorização da escola básica e de seus professores também é muito positiva, 

melhorando a auto estima desses profissionais, reciclando conhecimentos e se 

constituindo como uma espécie de formação continuada.  

Através de questionários de avaliação de desempenho do PIBID aplicados aos 

alunos, e também pela nossa própria percepção individual, constatamos a 

importância da proposta de atividades com didáticas diversificadas e do olhar atento 

aos discentes. Seguramente, todas as intervenções a partir de planos de aula com 

alguma iniciativa que fugia de aulas puramente expositivas envolveram os alunos de 

uma maneira especial. Não precisamos ir muito longe, há milhares de possibilidades 

didáticas relativamente modestas e viáveis que se mostram muito eficazes, entre as 

quais aquelas que passam pelo lúdico, atividades manuais, filmes e vídeos, 

experiências em outras partes da própria escola, trabalhos de campo, . 

Importantes limitações que encontramos são as que possuem relação com o 

financiamento restrito do PIBID. Idealizamos algumas propostas que necessitavam 

de materiais de papelaria, ou mesmo transporte que garantisse o translado dos 
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estudantes entre distintas áreas da cidade. De algumas tivemos que desistir e outras 

replanejar. Além disso, o futuro instável do projeto é um dificultador, pois não 

conseguimos traçar muitos planos a médio prazo. Todo o final de ano há uma 

apreensão geral sobre a renovação do PIBID, o que impossibilita a realização de 

determinadas atividades.  

 Pelo exposto, consideramos o PIBID um dos programas que mais se destacam 

na formação de professores para a escola básica. A superação de todas as 

dificuldades da educação pública no país, sem sombra de dúvida, não é tarefa fácil, 

mas com certeza ela passa pela valorização e estímulo dos licenciandos, professores e 

alunos da rede básica. Nesse sentido, o PIBID tem uma proposta bastante 

promissora, e ao contrário das ameaças e  cortes indicam, ele precisa ter seus 

investimentos ampliados, bem como as discussões de análise a avaliação para aparar 

arestas e fazer possíveis reformulações. 
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Resumo 
A utilização de novas tecnologias como objeto de discussão na formação do docente assume  
importância crucial, uma vez que tais ferramentas trazem impactos nos modos de leitura. 
Desse modo, o objetivo da pesquisa é analisar os recursos/modos semióticos que compõem 
campanhas ambientais, trabalhando a questão da transversalidade nas aulas de Língua 
Portuguesa como uma possibilidade metodológica que denota uma capacidade para 
formação de leitores/escritores atuantes e críticos, conforme postulam os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Temas Transversais (1998). Para realização do trabalho, foi feita 
uma pesquisa teórica, fundamentada no conceito de multimodalidade/multissemiose, suas 
importâncias nas práticas de leitura e a transversalidade nas aulas de Língua Portuguesa em 
relação à educação ambiental. Além da pesquisa teórica, no que tange à importância das 
novas tecnologias na formação do professor, foram analisadas duas campanhas ambientais, 
com a finalidade de verificar os recursos/modos semióticos e suas capacidades na produção 
de sentindo, sendo observados os seguintes fatores: a) quais são esses recursos; b) suas 
características; c) a importância para o multiletramento d) a importância da discussão sobre 
multimodalidades/multissemioses na formação do professor. Com base no trabalho 
realizado, pode-se constatar que o uso das novas tecnologias têm provocado alterações 
significativas nos âmbitos sociais e o que acaba por reconfigurar os modos de produzir e de 
ler textos, fazendo-se necessário rediscutir a questão da leitura, pois neles encontramos as 
modalidades de linguagem verbal (oral e escrita) e não verbal, que exploram também a 
multissemiose (signos/linguagem). Mediante a essas novas tecnologias de comunicação e de 
informação que se fazem presentes em nosso cotidiano, o processo de letramento precisa 
contemplar a leitura/escrita mediadas pelas tecnologias digitais. Sendo a leitura uma 
atividade social e cognitiva, em que o leitor mobiliza diversos aspectos para construir o 
sentido é necessário aprender a analisar as diferentes semioses constitutivas dos textos para 
assim viabilizar a formação do leitor proficiente, tornando-o capaz de compreender os 
diferentes recursos indiciadores de sentido. 
Palavras Chave: Formação; Textos Multimodais; Novas Tecnologias; Multissemioses 

 

Introdução 

 

Com a necessidade de se compreender de modo mais sistematizado os usos 

dos textos multissemióticos e das tecnologias presentes na sociedade da informação, 

este estudo visa a analisar os recursos/modos semióticos utilizados em campanhas 

mailto:laranascherrer@gmail.com
mailto:helenaferreira@del.ufla.br
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ambientais. Este estudo pretende também abordar a questão da transversalidade nas 

aulas de Língua Portuguesa como uma possibilidade metodológica que contemple 

sinalizações para uma formação de leitores/escritores atuantes e críticos. 

A partir da democratização da Internet, os textos multissemióticos passaram a 

integrar, de modo mais recorrente, as práticas sociais, trazendo novas exigências de 

leitura e de escrita. Essas exigências têm mobilizado discussões sobre os diferentes 

tipos de letramentos e sobre a necessidade de redimensionamentos do processo de 

formação de professores para um trabalho que contemple diferentes gêneros 

discursivos que circulam em diferentes suportes.   

Nesse sentindo, podemos admitir que multissemiose marca a sociedade 

contemporânea, e com o surgimento de diversos gêneros com a finalidade de atender 

às necessidades sociocomunicativas,  é necessário que os diferentes recursos que 

contribuem para a produção dos sentidos sejam considerados tanto nas atividades de 

leitura, quanto nas atividades de produção de textos.   

Em vista disso, é notável a importância de um estudo sistematizado sobre as 

potencialidades desses recursos para a constituição dos sentidos dos textos. Essa 

importância desencadeia demandas formativas para os professores, e, de modo mais 

incisivo, para professores em formação, que não dispõem de vivências pedagógicas 

que possam viabilizar uma reflexão sobre o ensino da leitura e da escrita em 

múltiplos contextos e em diferentes suportes.  

Nessa perspectiva, este trabalho se propõe a provocar uma reflexão sobre os 

usos dos recursos multissemióticos e as demandas formativas de professores para 

um trabalho com textos multimodais em sala de aula. Desse modo, apresenta-se uma 

discussão inicial sobre conceitos basilares que fundamentam o trabalho com a leitura 

e a escrita, bem como uma análise de duas campanhas educativas relacionadas ao 

meio ambiente, de modo a indiciar possibilidades para o trabalho com a 

transversalidade em aulas de língua portuguesa.  
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Multimodalidade/ Multissemioses 

 

A multimodalidade pode ser considerada uma característica recorrente nos 

textos que circulam na sociedade contemporânea. Esses textos conjugam diferentes 

modos (fala, escrita, imagens) em sua estruturação. Xavier (2006) postula que o texto, 

uma prática comunicativa materializada, realiza-se por intermédio das múltiplas 

modalidades da linguagem, tais como: verbal (escrita e oral) e não-verbal (visual), daí 

o emprego do termo multimodal. Além disso, esses textos apresentam diferentes 

combinações semióticas (palavras, cores, imagens, sons, movimentos, gestos, 

expressões faciais,  olhares, diagramação, layout, etc), o que permite que o texto seja 

considerado como multissemiótico.  

Reconhecidas essas características, é importante considerar a relevância de 

uma prática pedagógica que contemple esses diferentes modos e recursos e suas 

implicações para a compreensão dos projetos de sentidos propostos pelos textos. 

Nessa direção, Street (2014, s/p.) considera que 

 
O ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita precisam levar em conta, 
atualmente, a variedade dos modos de comunicação existentes, o que 
chamamos de multimodalidade. Nessa nova perspectiva, que se opõe às 
abordagens educacionais ocidentais mais tradicionais, devem-se considerar 
os modos de comunicação linguísticos – a escrita e a oralidade –, visuais – 
imagens, fotografias –, ou gestuais – apontar o dedo, balançar a cabeça 
negativa ou afirmativamente, por exemplo. Essa diversidade de modos de 
comunicação foi incorporada tanto pelos meios de comunicação mais 
tradicionais, como livros e jornais, quanto pelos mais modernos, como 
computadores, celulares, televisão, entre outros. Dessa forma, professores 
precisam preocupar-se, atualmente, em ensinar não só as habilidades 
técnicas necessárias para manusear os diferentes meios de comunicação, mas 
também o metaconhecimento que é necessário para compreender, de 
maneira integrada e significativa, as diferentes mídias e seu funcionamento. 
Isso já vem ocorrendo – e deverá ampliar-se cada vez mais – já a partir dos 
anos iniciais de escolarização. 

 
 

Vale destacar que os recursos semióticos sempre estiveram presentes nos 

textos, mas a exploração desses recursos, na contemporaneidade, tem sido ampliada 

dada a maior facilidade de compartilhamento dos textos e de interação entre os 

usuários das tecnologias da informação e comunicação.  
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Segundo Rojo (2012), faz-se necessário incluir no currículo escolar as diversas 

variedades de novas culturas e textos que têm surgido no mundo globalizado com o 

auxílio das novas tecnologias, as quais já estão presentes na vida dos alunos, as quais 

são consideradas novas ferramentas de acesso à multiplicidade de linguagens, 

proporcionando situações que possam ampliar as habilidades relacionadas aos 

multiletramentos, que englobem questões multimodais quanto multiculturais. 

Assim, incorporando os multiletramentos ao cotidiano ambiente escolar, será 

possível desenvolver um trabalho que parta das referências culturais já construídas 

pelos alunos (popular, local, de massa) e dos diferentes gêneros, mídias e linguagens 

já conhecidos por eles, “para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e 

democrático - que envolva agência – de textos/discursos que ampliem o repertório 

cultural, na direção de outros letramentos” (p. 8).  

Nessa perspectiva, é relevante destacar que os multiletramentos somente serão 

viabilizados de forma eficaz se o professor possuir uma formação sólida para 

explorar as dimensões linguísticas, discursivas, semióticas e culturais dos diferentes 

gêneros e conteúdos temáticos neles abordados.  

 

Análise das campanhas ambientais como propostas para formação de professores 

 

Para ilustrar a discussão sobre o processo de leitura de textos 

multissemióticos, será apresentada uma experiência realizada com licenciandos de 

um curso de uma universidade pública. Essa experiência relaciona-se a um trabalho 

com o tema transversal “Meio ambiente”, com vistas a atender às demandas legais 

para a formação de professores.  

No Brasil, existem orientações legais para um trabalho com a temática do meio 

ambiente. Tais normativas preveem que a educação ambiental seja incorporada aos 

currículos escolares, de forma interdisciplinar e transversal, para que os indivíduos e 

as comunidades adquiram “valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 

Lei n.º 9.795/1999, artigo 1º). A partir do exposto, pode-se entender que a exploração 
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desse tema integra o cotidiano social e pode favorecer uma participação ética e ativa 

na sociedade.   

Para a análise, foram selecionadas duas campanhas ambientais, com a 

finalidade de verificar os recursos/modos semióticos e suas capacidades na 

produção de sentindo, sendo observados os seguintes fatores: a) quais são esses 

recursos; b) suas características; c) a importância para o multiletramento d) a 

importância da discussão sobre multimodalidades/multissemioses na formação do 

professor. 

 

Campanha 1: 

 

Disponível em: http://sosvip.blogspot.com.br/2010/07/as-melhores-campanhas-

de.html 

 

Uma proposta de análise incidiu exploração dos recursos que constituem a 

campanha acima. Após esse levantamento, buscou-se proceder a uma discussão 

acerca dos recursos semióticos constitutivos da campanha e a articulação entre as 

diferentes linguagens (escrita e imagem) representa uma possibilidade de percepção 

http://sosvip.blogspot.com.br/2010/07/as-melhores-campanhas-de.html
http://sosvip.blogspot.com.br/2010/07/as-melhores-campanhas-de.html
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das características do gênero e de sua função social. Nessa direção, exploraram-se os 

diferentes sentidos que emergem dos recursos semióticos, tais como expressão facial, 

cenário, gesto indicativo de movimento, posição do personagem representado, 

elemento indicativo da degradação ambiental. Essa prática permitiu a ressignificação 

das estratégias de leitura adotadas pelos professores em formação já que precisaram 

considerar as especificidades do texto e de seus elementos constituintes. Surgiu a 

necessidade de ampliar a análise para uma busca de articulação do conteúdo do texto 

com a realidade dos licenciandos, já que o contexto próximo contribuiu para a 

compreensão de contextos mais globais, questão bastante cara para a educação 

ambiental.  

Assim, a proposição de uma análise de textos multissemióticos pode 

representar uma estratégia interessante para o trabalho com o tema transversal meio 

ambiente, uma vez que o objetivo do ensino de língua portuguesa se consubstancia 

no estudo do gênero campanha ambiental, permitindo uma abordagem sobre as 

questões ambientais.  

A exploração da linguagem verbal (frases e nome da instituição) e da 

linguagem não verbal (imagem, expressão facial, vetor indicativo de movimento, 

cores, diagramação, uso de fonte maiúscula, em diferentes tamanhos, com moldura 

no fundo,  enquadramento, perspectiva, sinalização de seca etc.) viabilizou o 

levantamento de hipóteses e confirmação de possibilidades de interpretação. Esses 

recursos indiciadores de direcionamentos de leitura se configuram como elementos 

importantes para o processo de construção dos sentidos e para a ampliação 

relacionada às capacidades multissemióticas, conforme exposto por Dolz (2015).  
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Campanha 2 

 

 

 

A proposta de análise partiu de uma discussão sobre a responsabilização 

individual e coletiva no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Foi proposta 

uma discussão sobre o texto verbal, com uma discussão sobre objetivos da 

campanha, uma vez que, diferentemente, da campanha anterior, não há solicitação 

para adoção de um determinado comportamento. A seguir, foi proposta uma análise 

acerca da posição ocupada pelo personagem representado, no caso, a árvore, que se 

encontra na posição central, como destaque principal da campanha. Essa escolha não 

é aleatória. Posteriormente, foi analisada a seleção das cores, que indicam um espaço 

preservado, muito bem cuidado, bem como um contraste para destacar 

determinados elementos. Foi discutida também a representação da ação de rasgar o 

papel e os sentidos que essa ação pode implicar. Além disso, foi analisado o 

enquadramento da imagem, que coloca em destaque as mãos do personagem 

humano, sem uma possibilidade de identificação. Todas essas questões foram 

analisadas sob a perspectiva de que elas direcionam sentidos, orientam 

interpretações, desvelam intencionalidades.  
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Diante do exposto, é possível considerar que os recursos não verbais podem 

influenciar o leitor de modo divergente dos recursos verbais. De acordo com 

Amorim; Rocha e Costa (2004),  a imagem tem uma linguagem própria. Ela se 

constitui também em texto e tem uma dimensão discursiva. Sua interpretação, assim 

como na interpretação verbal, pressupõe a relação com o cultural, o histórico e a 

formação social dos sujeitos. A imagem faz uma mediação entre o espectador e a 

realidade, representando coisas reais.  

No entanto, essa representação das coisas reais é ressignificada em função das 

intencionalidades do produtor, dos efeitos de sentido que espera provocar. Desse 

modo, fazendo assunção por uma perspectiva de linguagem como um fenômeno 

histórico vinculado à vida social e a língua como interação, é possível considerar, em 

conformidade com Bakhtin (2003) que todo enunciado está organizado a partir de 

um determinado gênero em função de uma intenção comunicativa determinada 

pelos usos sociais. Assim, as escolhas feitas pelo enunciador, no ato da produção, não 

são aleatórias – mesmo que possam ser vistas como inconscientes –, elas são antes 

decorrentes das condições de instauração do discurso.  

Nesse sentido, cabe ao futuro professor preparar-se teoricamente e 

metodologicamente para um trabalho com a leitura e a com a escrita de modo a 

vislumbrar possibilidades de ampliação dos multiletramentos, e de modo especial, 

de interagir socialmente com os textos multissemióticos, desvelando os recursos 

indiciadores de sentido.  

Considerações finais 

A partir do trabalho realizado, pode-se constatar que o uso das novas 

tecnologias têm provocado alterações significativas nos âmbitos sociais e o que acaba 

por reconfigurar os modos de produzir e de ler textos, fazendo-se necessário 

rediscutir a questão da leitura, pois neles podem ser encontrados diferentes modos e 

recursos semióticos, que, por sua vez, demandam novos comportamentos e 

estratégias por parte do leitor.  

Mediante a essas novas tecnologias de comunicação e de informação que se 

fazem presentes na sociedade da informação, o processo de letramento precisa 

contemplar a leitura/escrita mediadas pelas tecnologias digitais, bem como uma 
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atuação proficiente por parte do professor para que os diferentes recursos sejam 

articulados para a reconstrução do projeto de sentido dos textos lidos. Sendo a leitura 

uma atividade social e cognitiva, em que o leitor mobiliza diversos aspectos para 

construir o sentido é necessário aprender a analisar as diferentes semioses 

constitutivas dos textos para assim viabilizar a formação do leitor proficiente, 

tornando-o capaz de compreender os diferentes recursos indiciadores de sentido. 
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Introdução  
 

O presente artigo, fruto de uma investigação que culminou com a dissertação 

de mestrado, tem como principal objetivo realizar a retratação de uma política 

pública implementada a partir do ano de 2007 em escolas das diversas redes 

federativas que possuíssem um índice em avaliação externa inferior ao estabelecido 

como meta pelo governo da União. Essa política, de forma simplificada, tinha como 

propósito principal redirecionar a gestão educacional das redes envolvidas, além de 

inferir suas intenções, de forma bem clara, nas unidades educacionais, 

transformando, também, as ações pedagógicas e educativas estabelecidas nas 

respectivas escolas.  

Nessa abordagem, o principal objetivo será analisar as relações entre fatores 

externos da política, nesse caso gestadas em órgãos supranacionais globais, e as 

relações estabelecidas especialmente com duas unidades da rede pública de dois 

municípios do estado de Minas Gerais, além de identificar e avaliar os 

direcionamentos que a referida ação passou a provocar no trabalho docente e sua 

relação com a gestão, especificamente em suas práticas de formação. 

Em uma perspectiva de análise voltada para o entendimento do tempo 

presente, ter-se-á como referencial teórico a transição paradigmática da modernidade 

para a pós-modernidade, ou modernidade líquida, que parece justificar, mesmo que 

em parte, a questão analisada neste trabalho. De acordo com Bauman (2001), Santos 

(2011) e Harvey (2014), corroborada por Castells (2016) e Abranches (2017), vive-se 

uma ruptura dos mecanismos que delinearam a modernidade. Essa transição foi 

acelerada por elementos da revolução tecnológica, ocorrida a partir dos anos de 1970, 

mas também foi intensificada por valores que permearam o movimento da 

contracultura desencadeado nos anos de 1960, além de ser acompanhada pela 

mailto:clebera3@gmail.com
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possibilidade de expansão espacial das corporações capitalistas, inclusive de seus 

valores, muito mais privatistas do que voltados ao equilíbrio público. 

Portanto, a finalidade será a de fazer com que entenda-se até que ponto a 

transição de um paradigma, ocorrida numa esfera de ampla escala, acelerou o tempo 

das transformações a ponto de globalizar os interesses e relações espaciais entre as 

nacionalidades que, desde então, ficaram cada vez mais transnacionalizadas por 

diversos grupos e valores que passaram a pressioná-las (CASTELLS, 2016; HARVEY, 

2001). Essa pressão se materializou, também, em políticas públicas verticais, 

heterônomas, com elaboração distante do lugar em que seriam implantadas 

(SANTOS, 2014). Todavia, de qualquer forma, foram executadas, sendo que a 

pretensão dessa pesquisa é ver como a mesma, particularmente na esfera da 

educação, foi instrumentalizada, tentando identificar suas consequências. 

 

Espaço dos fluxos x espaço dos lugares, é possível esse diálogo? 

 

A categoria do espaço sempre foi transformada quando rupturas sociais, 

econômicas e culturais foram realizadas na história da humanidade. Neste trabalho 

ela será importante para a compreensão da transição ocorrida a partir do início do 

período informacional, sucedendo a era industrial, pós-fordista. Por isso houve a 

apropriação dos termos “espaço de fluxos” e “espaço de lugares” utilizados por 

Castells (2016, p. 503) em sua obra “A sociedade em rede”. Mas também se pode fazer a 

referência ao “espaço horizontal” e “espaço vertical” apresentado por Santos (2014, 

p. 281) em “A natureza do espaço”. E, por que não, também não realizar uma citação 

aos “espaços estruturais” apontados por Santos (2011, p. 277), onde o autor faz a 

relação entre os conflituosos interesses do “espaço da mercadoria e da produção” (p. 

278-279) com os do “espaço da cidadania” (p. 283). Portanto, a categoria espacial se 

apresenta como determinante, mais uma vez, para que uma melhor compreensão 

ocorra a respeito do objeto discutido, ou seja, a gestão escolar numa realidade 

espacial de transição de paradigma. 

Harvey afirma que o espaço se “tornou essencialmente capitalista” 2001, p. 

102). Esse mesmo autor em uma outra obra enfatiza que esse “capitalismo ao longo 
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das décadas de 1970 e 1980 se flexibilizou” (2014, p. 135), afirmação que é reforçada 

por Bauman (2001). Castells (2016) denomina que foi um exagero de Harvey (2014) 

atribuir apenas ao capitalismo as transformações espaciais, pois outros modelos 

econômicos, como o socialismo, também adaptaram os espaços de suas cidades aos 

interesses econômicos e de domínio de suas populações. Porém, entre esses autores, 

além da robusta colaboração reflexiva de Santos (2014), há um ponto em comum, o 

de que o espaço se tornou definitivamente universal com a efetivação da “revolução 

informacional” (CASTELLS, 2016, p. 65). O espaço de “sólido” (BAUMAN, 2001, p. 

147) ficou “fluido” (BAUMAN, 2001, p. 149), assim como o capitalismo, alcançando 

para Bauman (2001), Santos (2011) e Harvey (2014) a era da modernidade, 

transformada em pós-modernidade, ou modernidade líquida.  

 

Vivemos agora uma outra grande transformação, e um de seus aspectos mais 
visíveis é o fenômeno da descorporificação do trabalho humano que serve 
como principal fonte de nutrição para o capital contemporâneo. [...] o trabalho 
se livrou do Panóptico, mas, o que é mais importante, o capital se livrou do 
peso e dos custos exorbitantes de mantê-lo. [...] o capital pode viajar rápido e 
a leveza é hoje a principal base da dominação e o principal fator das divisões 
sociais (BAUMAN, 2001, p. 153-154). 
 

A modernidade fordista se vinculou com uma fixidez e uma permanência 
relativas, uma configuração fixa de influência e poder político-econômicos, 
uma autoridade e metateorias facilmente identificáveis, um sólido alicerce na 
materialidade, girando em torno de um projeto social do Vir-a-Ser. [...] A 
flexibilidade pós-modernista é dominada pela ficção, pelo imaterial, pelo 
capital fictício, pela efemeridade, pela flexibilidade de técnicas de produção, 
mercados e nichos de consumo (HARVEY, 2014, p. 303). 
 

  
A universalização do modelo capitalista trouxe à tona uma versão liberal 

desse sistema, também denominada de neoliberal, ressignificação que é muito bem 

explicada por Harvey (2013) em sua obra “Neoliberalismo, história e implicações”. Uma 

importante característica trazida por essa nova roupagem do liberalismo foi a criação 

dos think tanks, que nada mais são do que organizações criadas e financiadas por 

governos, empresas, grupos da sociedade civil, com a finalidade de produzir dados, 

teóricos e práticos, visando a legitimação de fatos, tentando torná-los verdades, 

talvez únicas, sendo que aí pode residir parte do problema que se criou desde então 

(HARVEY, 2013; PAES DE PAULA, 2005). Aliás, essa produção cartesiana de 
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verdades únicas, de acordo com Santos (2011), Harvey (2014) e Bauman (2001) foi um 

atributo marcante da modernidade, algo que, de acordo com os mesmos estudiosos, 

enfrenta uma grave crise, abrindo oportunidade para a produção de novas 

“epistemologias de conhecimentos ausentes” (SANTOS, 2011, p. 246). 

 

A epistemologia dos conhecimentos ausentes parte da premissa de que as 
práticas sociais são práticas de conhecimento. As práticas que não assentam 
na ciência não são práticas ignorantes, são antes práticas de conhecimentos 
rivais, alternativos. [...] O objectivo será antes a formação de constelações de 
conhecimentos orientados para a criação de uma mais valia da solidariedade. 
É esta mais uma via de acesso à construção de um novo senso comum 
(SANTOS, 2011, p. 247).  
 

 

Os think tanks, de acordo com Paes de Paula (2005), tiveram uma importante 

participação na idealização de uma tentativa de se criar um novo modelo de 

administração pública, o gerencial, modelo este que influenciou ativamente a 

produção e elaboração de políticas públicas pelos órgãos supranacionais a partir das 

décadas de 1990. Muitos foram os setores da sociedade que sofreram, e estão 

sofrendo, transformações que se apresentam como reflexo da transição de 

paradigma, sendo que no quesito organizacional a tentativa foi exatamente essa, ou 

seja, superar o modelo burocrático o substituindo pelo gerencial. 

 

O movimento gerencialista ganhou terreno e passou a recomendar a 
substituição do sistema burocrático pelo gerencial. Esse modelo, que ajudou a 
moldar a cultura administrativa através de um enfoque empreendedorista, 
emergiu nos anos de 1950, mas adquiriu densidade com a ascensão do 
neoconservadorismo. [...] Esse modelo engendra um código de valores e 
condutas para garantir controle, eficiência e competitividade nas 
organizações (PAES DE PAULA, 2005, p. 56). 

 

A desregulamentação na circulação de capitais, nos investimentos 

empresariais, enfraqueceu enormemente o poder de normatização do velho Estado. 

A ampliação do mercado financeiro, conciliada com a informatização das bolsas de 

valores, propiciou ao capital, que antes tinha local e hora marcada para funcionar, 

não mais dormir. O capital se tornou fluido, efêmero (BAUMAN, 2001; BAUMAN, 

1999; ABRANCHES, 2017). O espaço, que era do lugar e se relacionava de maneira 

bem nítida com os investimentos, pois os mesmos eram físicos, materializados em 
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fábricas, construções, obras estruturais, agora tinha se tornado dos fluxos, 

amanhecendo em um continente, mas dormindo em outro (CASTELLS 2016; 

BAUMAN, 2001). 

 

Para abrir novos mercados, o capital necessitou de extrema mobilidade e as 
empresas precisaram de uma capacidade de informação extremamente maior. 
A estreita interação entre a desregulamentação dos mercados e as novas 
tecnologias da informação proporcionou essas condições. Os primeiros e mais 
diretos beneficiários dessa reestruturação foram os próprios atores da 
transformação econômica e tecnológica: empresas de alta tecnologia e 
empresas financeiras. Possibilitada pelas novas tecnologias da informação a 
integração global dos mercados financeiros teve um impacto tremendo na 
dissociação crescente entre o fluxo de capital e as economias nacionais 
(CASTELLS, 2016, p. 153). 

 

 

As corporações, em uma década, se tornaram mais importantes do que os 

Estados-Nação, no mínimo equivalentes. Por isso o que se viu em fins do século XX e 

início do XXI foi uma transformação na mentalidade política, econômica e cultural 

internacionais (CASTELLS, 2016; SANTOS, 2011). As empresas, cada vez mais em 

busca da formação de monopólios e oligopólios, passaram a querer legislar, 

estabelecer normas internacionais, a investir nos think tanks criadores de verdades, 

quase sempre, segundo Santos (2011, p. 85), “legitimados pela ciência”, aliada do 

Estado na modernidade sólida, mas também das empresas na modernidade 

liquefeita (BAUMAN, 2001). Com isso, o que se viu foi uma explosão em fins da 

década de 1990 de políticas públicas pensadas e criadas por corporações, que eram 

intermediadas pelos organismos supranacionais, que com seu poder de pressão 

sobre países falidos, os convenciam, facilmente, a implementarem essas propostas. O 

Brasil, assim como quase todas as nações do planeta, não fugiu à regra (HARVEY, 

2014; PAES DE PAULA, 2005, LIBÂNEO, 2015). 

 

A adequação das políticas educacionais do Brasil às orientações de 
organismos multilaterais, principalmente o Banco Mundial e a 
Unesco, teve início na década de 1980, mas se intensificou nos anos 
de 1990, cujo objetivo foi formular políticas para escola de países 
emergentes compatíveis com o funcionamento do capitalismo 
globalizado. Tais políticas propõem objetivos de uma educação 
pragmática e imediatista, visando assegurar o acesso aos novos 
códigos da modernidade capitalista (LIBÂNEO, 2015, p. 45).  
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O espaço dos fluxos se encontra com o espaço de lugares 

 

A década de 1990 foi marcada pela expansão de modelos por parte de 

organismos supranacionais que determinava, de forma pasteurizada, maneiras de 

tornar um sistema educacional bem sucedido. Os think tanks já haviam produzido 

todo um arcabouço que moldava uma fórmula a ser incorporada por países que 

fechasse acordos de financiamento, em particular com o Banco Mundial, agência que 

emprestava dinheiro para a execução dos projetos, mas condicionava esse passo à 

adoção, quase que total, de suas políticas públicas, aqui denominadas de abordagem 

top down (HARVEY, 2013; SECCHI, 2013; PAES DE PAULA, 2005). As leis que 

passaram a normatizar o funcionamento da educação brasileira a partir da década de 

1990, entre elas a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), lei nº 9.394, os 

Parâmetros Curriculares e as Diretrizes Curriculares Nacionais, já refletiam essa 

influência. Porém, foi em 2007 que, realmente, pode-se dizer que a União estabeleceu 

em um único guarda-chuva a junção de todas as iniciativas para a educação que o 

Ministério da Educação já propunha desde o fim do século XX.  Até então as 

iniciativas não tinham harmonia entre elas, algo que mudou desde então (BRASIL, 

1996; BRASIL, 2007). 

Foi lançado o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), e como afirma o 

próprio documento oficial de apresentação, este “se trata de um plano coletivo de 

médio e longo prazo, sistêmico, cujo objetivo é melhorar a qualidade da educação no 

país, com foco prioritário na educação básica” (BRASIL, 2007, p 7). Além disso, para 

que essa intenção seja possível, o mesmo documento destaca que “é necessário o 

engajamento da sociedade civil, pais, alunos, professores e dirigentes em iniciativas 

que ampliem as condições de permanência e efetiva aprendizagem do aluno na 

escola” (BRASIL, 2007, p. 15).  

Ressalta-se que foi uma política lançada pelo governo da esfera federativa 

nacional, fruto de acordos realizados com órgãos multilaterais internacionais, que 

apenas financiavam a ideia se o país a pactuar aceitasse as condições impostas pelo 

propositor da ação, todavia, de acordo com as leis que regiam a educação à época, e 

ainda regem, a esmagadora parte das unidades escolares de educação básica era 
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administrada por estados e municípios, que pouco, ou nada, integram esse ambiente 

de discussões sobre as responsabilidades a serem adquiridas (SAVIANI, 2007).  

Naquele momento, assim como em tempos atuais, esses dois entes passavam 

por profundas dificuldades financeiras, consequentemente tinham pouquíssima 

capacidade para executarem ou formarem burocracias aptas à execução autônoma de 

determinada política. A esfera federal não obrigava um outro ente a aderir 

compulsoriamente, mas a conjuntura apresentada forçava estados e municípios a 

reproduzirem uma política educacional gestada internacionalmente, incorporada 

nacionalmente, e executada, sem maiores resistências, localmente. O espaço de fluxos 

se impõe sobre os espaço de lugares. O espaço vertical se coloca sobre o horizontal. O 

espaço econômico impede a produção de um espaço comunitário (CASTELLS, 2016; 

SANTOS, 2014; SANTOS, 2011; ROBERTSON, 2012). 

O PDE se universaliza no território brasileiro quase que imediatamente. A 

adesão dos entes federativos, que tiveram o princípio da autonomia completamente 

rompido, condicionava que as respectivas redes passassem a incorporar em suas 

ações o Plano de Metas Compromisso pela Educação, que, aliás, recebia parte do 

mesmo nome que uma organização social financiada por grandes corporações 

nacionais e internacionais criada com a finalidade de ser uma espécie de think tank 

para a educação na realidade brasileira, o grupo denominado de Movimento Todos 

pela Educação (MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2006). Esse diagnóstico, 

por si só, já indicava o nível de heteronomia pouco pública da política (SAVIANI, 

2007; ARRETCHE, 2011). 

Ao aderir ao PDE o ente federativo tinha que se comprometer com as 28 

diretrizes da política pública (SAVIANI, 2007; BRASIL, 2007). Não se detalhará uma 

por uma nessa abordagem, pois não é essa a intenção, mas é relevante destacar 

algumas, seja, pela confirmação de que as mesmas refletem uma tentativa de 

implantação de um novo modelo organizacional, gerencial, seja porque algumas 

delas serviram de parâmetro para as investigações realizadas nas unidades escolares. 

A primeira e, talvez, uma das mais importantes é a obrigatoriedade, por parte dos 

entes federados, da aplicação da Prova Brasil e Provinha Brasil, ambas culminando 

com o estabelecimento de um índice criado para avaliar as unidades, o IDEB (Índice 
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de Desenvolvimento da Educação Básica). E a outra, essa sim de grande relevância 

para a abordagem, pois foi exatamente esse quesito o pesquisado, a adoção do PDE 

Escola (BRASIL, 2007; MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2006; SAVIANI, 

2007). 

O primeiro passo dado, isso já no interior das escolas, foi a implantação do 

PAR (Plano de Ações Articuladas). Essa etapa tinha como propósito a realização do 

diagnóstico, primeiro no ente federado, depois a sua execução nas unidades 

(BRASIL, 2007; SAVIANI, 2007). No PAR, representado por uma vasto questionário, 

os muitos questionamentos a respeito do funcionamento regular das instituições 

eram aplicados. Enfatiza-se que para o alcance desse estágio, equipes das secretarias 

municipais e estaduais de educação já haviam realizado a capacitação para a 

implementação do PAR em suas esferas federativas. Essas equipes, agora munidas 

das estratégias, qualificavam gestores, coordenadores escolares e alguns docentes 

para que esses grupos fossem habilitados para a execução, nas unidades, do Plano. 

Nesta pesquisa duas instituições educacionais foram selecionadas para a 

análise sobre como a referida política pública foi instaurada em seus espaços. Essas 

unidades são de redes municipais, ambas localizadas no estado de Minas Gerais, 

uma na Zona da Mata e a outra no Sul do território mineiro. A escola da Zona da 

Mata possuía aproximadamente 650 alunos matriculados quando do início da 

implementação do PDE Escola, e a unidade sul-mineira apresentava um porte maior, 

já que tinha cerca de 1450 discentes no instante em que a ação começou a ser 

incorporada em sua rotina.  

Escolheu-se, em ambas as instituições, apenas os docentes que tiveram a 

oportunidade de participar da incorporação integral do Plano nas escolas. Com isso 

houve uma diminuição relevante sobre o número de docentes em que as conversas 

aconteceram. Na unidade da Zona da Mata o número foi de nove professores, sendo 

que na realidade do Sul de Minas o número foi de onze docentes. As gestoras 

ouvidas foram um total de duas na Zona da Mata e apenas uma no Sul do estado. De 

forma sintética houve a necessidade de saber a respeito das seguintes questões 

referentes a implantação do PDE Escola nas unidades estudadas: Se houve alguma 

integração dos profissionais da educação na elaboração meso da política? Como 
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ocorreu a capacitação dos representantes das escolas para a posterior execução do 

Plano nas mesmas? Como se deu a aceitação dos profissionais das instituições em 

relação à política em si? Qual foi o nível de envolvimento dos docentes nas respostas 

aos diagnósticos e a posterior execução das ações sugeridas? E, por final, se as escolas 

tiveram melhorias estruturais, a ponto de terem conseguido a institucionalização de 

algumas práticas realizadas? 

Não há espaço neste artigo para que todos os detalhes obtidos nas respostas e 

expostas na dissertação sejam apresentados, portanto, se exporá uma síntese 

criteriosamente selecionada com o objetivo de responder, mesmo que parcialmente, 

as impressões conseguidas. 

Em ambas as instituições destaca-se que a capacitação dos membros das 

unidades, em geral as gestoras e coordenadoras, foram satisfatoriamente realizadas. 

Na média, foram cerca de um mês para que todo o processo ocorresse, sendo que 

durante a implantação havia equipes da burocracia das secretarias especialmente 

disponíveis para eventuais esclarecimentos. Constata-se que um número muito 

restrito de profissionais das escolas integrou as referidas equipes, sendo que, entre os 

grupos que foram, estes apenas tinham como finalidade a capacitação para a 

execução do Plano, não sendo dada nenhuma oportunidade para que os mesmos 

discutissem de forma mais propositiva algo. Há, claramente, um reforço de uma 

hierarquização na política, algo que, a princípio, contraria alguns fundamentos da 

gestão gerencial, entre eles a descentralização e o accountability (ABRÚCIO et al. 2010; 

PAES DE PAULA, 2005). 

Com essa forte conotação heterodoxa, vertical e hierárquica que compunha o 

Plano, as gestoras e coordenadoras ressaltaram que o envolvimento dos docentes, à 

época, diagnóstico que é reforçado com os professores entrevistados, foi pálido, ou 

seja, os diagnósticos pedidos nos questionários foram vazios, pouco, ou nada, 

propositivos, e, inclusive, com uma grande dificuldade de saberem e interpretarem o 

que estava sendo requerido em algumas questões. Nesse contexto há uma passagem 

interessante e que converge com as respostas de ambos os grupos, os que aplicaram o 

Plano, e os que receberam o Plano nas escolas. A constatação é a de que pela ausência 

de ideias mais significativas, ou falta de uma maior responsabilização dos docentes, 
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acabou prevalecendo no fechamento dos diagnósticos, e na consequente proposições 

das ações, o sugerido pelas gestoras e coordenadoras, ou seja, uma representação 

muito pequena da totalidade de profissionais das unidades.  

Surgem, a partir daí, muitas afirmações de que as ações refletiram os 

interesses da gestão em detrimento dos professores, que os docentes pouco foram 

beneficiados em suas práticas diárias com algumas das políticas executadas, que 

profissionais aliados à direção tiveram uma maior contemplação de seus pedidos do 

que os que não integravam esse tipo de relação. Claramente era muito difícil precisar 

quem detalhou com mais exatidão o que realmente ocorreu, até porque a pesquisa 

não foi realizada em tempo real à implementação do Plano, mas fica claro que o 

estágio de accountability foi insignificante, e que as decisões, até pela pouca 

mobilização da classe docente, foram concentradas na gestão, e que, quando isso 

ocorre, há o realce de que o nível de representatividade democrática das ações 

deixou de existir, abrindo margem para que atitudes patrimonialistas 

predominassem. Essa constatação reforça a afirmação de Paes de Paula, onde se 

destaca que 

 

não há nenhuma comprovação de que o gerencialismo implique uma extinção 
do patrimonialismo: a simples condenação das práticas patrimonialistas e a 
adesão à visão gerencialista não bastam para uma mudança na cultura 
política. Na verdade, a implementação do modelo gerencial de gestão pública 
não resultou em uma ruptura com a linha tecnocrática, além de continuar 
reproduzindo o autoritarismo e o patrimonialismo, pois o processo decisório 
continuou como um monopólio do núcleo estratégico das instâncias 
executivas. [...] a despeito do discurso participativo da nova administração 
pública, a estrutura e a dinâmica do Estado pós-reforma não garantiram uma 
inserção da sociedade civil nas decisões estratégicas e no aperfeiçoamento das 
políticas públicas (2005, p. 141). 

 

  

Uma das ações implantadas pelo PDE Escola foi o estabelecimento de uma 

possibilidade de formação continuada dos professores das instituições contempladas. 

Essa perspectiva ocorreria enquanto o Plano estivesse em execução nas unidades. E 

isso se confirmou, ou seja, em ambas as escolas se materializou cursos ao longo do 

período que seriam oferecidos aos profissionais, sendo eles os gestores, 

coordenadores e docentes. Os temas para os cursos também foram levantados no 
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período de realização do PAR. Os mesmos foram executados por três anos na 

unidade da Zona da Mata, sendo que na escola do Sul de Minas a implementação foi 

por dois anos. No período em que as entrevistas foram realizadas é importante 

destacar que cerca de três anos já haviam se passado desde a apresentação dos 

cursos, formações essas que compreendiam todo o ano letivo, em uma delas o 

semestre, mas impactou o fato de nenhum dos professores ter conseguido 

mencionar, com o mínimo de exatidão, o tema das referidas qualificações. Na maior 

parte das respostas ficava notória a percepção de que nenhuma prática, seja 

pedagógica ou educativa, foi internalizada, mudada para melhor, muito menos 

institucionalizada nas ações pedagógicas das escolas investigadas. Mais uma vez é 

reforçada a teoria de que se a proposição de política não tiver o envolvimento 

horizontal dos profissionais envolvidos com alguma instituição, as ideias, as 

reflexões, as práticas, todas elas, continuarão ausentes (TARDIF, 2014). 

Severino (2012) destaca que se a escola não tiver a construção de uma rede 

horizontal em suas relações micros, nem nesse pequeno espaço se terá rupturas nas 

práticas pedagógicas, não fazendo delas práticas educativas. Freire (1996) enfatiza 

que uma escola sem a capacidade de construir práticas educativas não é escola, é um 

banco, pois esta não estará dialogando e mediando com seus membros. Libâneo 

(2015) reforça que as práticas pedagógicas para serem, de fato, entendidas, 

necessitam ser discutidas, sistematizadas, constantemente avaliadas e refeitas, 

finalmente aptas a serem institucionalizadas. Paro (2011) robustece a ênfase de que a 

gestão não deve ser composta por um diretor, mas a gestão deve ser a escola, 

portanto a gestão deve estar preparada para ser integrada por todos os grupos 

pertencentes ao funcionamento de uma instituição educacional, tentando torná-la, 

realmente, representativa, autônoma, pública, de fato.  

 

Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da escola 
nas decisões sobre seus objetivos e seu funcionamento, haverá melhores 
condições para pressionar os escalões superiores a dotar a escola de 
autonomia e recursos. [...] É nesse sentido que vejo a necessidade de a escola 
organizar-se democraticamente com vistas a objetivos transformadores, 
objetivos articulados aos interesses dos trabalhadores. E aqui subjaz o suposto 
de que a escola só poderá desempenhar um papel transformador se estiver 
junto com os interessados, se se organizar para atender aos interesses das 
camadas às quais essa transformação favorece (PARO, 2011, p. 14). 
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O que ainda se tem no país, e inclusive constatou-se nesta breve pesquisa, é 

que o sistema de educação e suas respectivas unidades ainda são estatais, quase 

sempre controladas por corporações que não querem abdicar de suas marcas e 

influências (TRAGTENBERG, 2012; CARVALHO, 2015). Na modernidade líquida, ou 

no capitalismo leve e das corporações, o que está se vendo, ainda, é uma estrutura 

educacional que reflete os interesses dos modelos organizacionais empresariais, 

mantendo uma heteronomia que não tornará a esfera pública algo tangível, e é isso 

que se constatou nas pesquisas teóricas e na experiência empírica que se teve. 

 

Considerações finais 

 

O fim do século XX e a primeira década do XXI foram marcados por 

acontecimentos e mudanças que reforçam o momento de ruptura ao qual o mundo 

enfrenta. Bauman destaca que vivemos tempos de “procrastinação” (2001, p. 195), 

havendo um conflito de temporalidades sobre o que nos é imposto no presente. 

Santos (2011) afirma que passamos por uma epistemologia da prática ausente, onde 

as respostas para os problemas, na modernidade tradicionalmente construída pelo 

Estado-Nação, legitimadas pela ciência e o direito, beneficiando as corporações, não 

são mais suficientes. Já Castells (2016) reforça que nunca mais seremos na pós-

modernidade como fomos na modernidade, e isso se deve à revolução informacional 

que o planeta experimenta, e pouco se sabe a respeito, pois a estamos descobrindo. 

Santos (2014) e Harvey (2014) enfatizam que o espaço foi transformado pelo 

capitalismo monopolista de uma tal forma que o mesmo está se construindo não 

mais para as pessoas, mas para a produção de territórios que favorece 

exclusivamente a expansão de interesses voltados ao consumo, afetando o local de 

uma tal maneira que ele ganha, cada vez mais, contornos globais, fluxos, que 

destroem fixos, o líquido que dilacera o sólido, o lugar que perde sua identidade com 

as complexidades espaciais impostas (BAUMAN, 2001).  

Toda essa transformação, para alguns dos autores podendo ser encarada como 

uma transição, também é motivo de reflexão na educação. Libâneo (2015), Arroyo 

(2013), Nóvoa (2014), Tardif (2014) e Perrenoud (2001) têm em comum a afirmação de 
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que passa-se por um instante em que a escola precisa ser ressignificada, a gestão 

menos patrimonial e mais representativa, a formação docente ser feita de forma 

constante e no lugar de exercício do magistério, que a didática amplie seu diálogo 

com os novos e heterogêneos grupos que, por direito, se inseriram nas unidades 

escolares nos últimos trinta anos, que o currículo, por isso, seja repolitizado, que a 

escola deixe de ser estatal, como sempre foi na modernidade, para ser pública, de 

fato. Todavia é fundamental que tudo isso ocorra no espaço do lugar (CASTELLS, 

2016). 

Neste trabalho, tanto a pesquisa bibliográfica quanto a empírica, nos 

mostraram que o fracasso de uma política pública será certo, como foi constatado, se 

for feita aos moldes do modelo analisado. Esse modelo, de caráter gerencial, reflexo 

da transição analisada, tentando superar o paradigma organizacional burocrático, 

com forte identidade da modernidade, se apresentou como uma ação repleta de 

arbitrariedades das diversas esferas envolvidas (PAES DE PAULA, 2005; SAVIANI, 

2007).  

Políticas globais totalitárias não atingirão os seus fins se os pertencentes a essa 

finalidade não forem envolvidos na construção das referidas proposições. Política 

sem diálogo, política sem o P maiúsculo, como nos observa Bauman (2001), não 

conseguem se relacionar com a política da vida, e foi isso o constatado na pesquisa 

apresentada (SANTOS, 2014).   

O modelo gerencial com suas características de uma maior responsabilização, 

de descentralização em suas concepções e execuções, de mobilização dos cidadãos, 

insinuado nesse paradigma como cliente, não alcançou seus objetivos na política 

estudada. O PDE, como símbolo dessa pretensa nova era de políticas públicas, 

claramente fracassou, isso porque nenhum accountability será conquistado se os 

recebedores e implementadores da ação não forem integrados na elaboração da 

mesma. Um think tank responsável por uma concepção de uma política e gestão pode 

representar perfeitamente a modernidade fluida estabelecendo o espaço de fluxos, 

mas a falta da dialogicidade com o espaço de lugares, torna qualquer intenção 

condenada a não ser entendida, portanto, muito longe de fazer com que os seus 

meios atinjam seus fins. 
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 Dentre as questões mais sensíveis no campo da educação uma se destaca:  a 

formação de professores. Ora com ênfase a uma dimensão técnico-didática, ora com 

ênfase a uma dimensão político-filosófica, a formação de professores muitas vezes 

tem sido feita para os professores e não com os professores. Pesquisas se dedicam a 

fazer diagnósticos e apontar questões a serem resolvidas, mas não raras vezes todo 

esse processo se dá à revelia daqueles que se constituem como personagens 

principais no desenvolvimento das ações no contexto escolar: os professores.  

Ao longo da história da educação brasileira esse tipo de formação de 

professores foi pensado e realizado buscando atender, quase que exclusivamente, às 

necessidades e demandas de um contexto social.  No entanto, nos dias atuais, já se 

percebe uma preocupação com a constituição deste que é, antes de tudo um ser 

humano e que também irá trabalhar cotidianamente com outros seres humanos, 
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implicando, sua atuação, na forma como se configuram modos de ser e estar no 

mundo. 

 No contexto atual alguns autores como Nóvoa (1992, 1995,1999) e seus 

colaboradores já demonstram a preocupação com uma formação de professores que 

se faça com estes e não apenas para eles. Uma formação que possibilite o pensar e 

transformar a própria prática partindo da reflexão não apenas de sua dimensão 

técnica, mas especialmente de sua dimensão humana. 

Ainda que não tivesse, incialmente, a intenção de se ocupar com a formação 

de professores, a pesquisa “Estado da Arte: Usos da Epistemologia Genética de Jean 

Piaget na Educação”, desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Educação 

Desenvolvimento e Integralidade Humana, se viu diante da necessidade de 

problematizar essa temática trazendo alguns apontamentos que certamente 

contribuem para o debate. 

 

A Pesquisa Estado da Arte 

 

Iniciada no ano de 2016, a pesquisa “Estado da Arte: Usos da Epistemologia 

Genética de Jean Piaget na Educação”, estabeleceu como objetivo primeiro fazer um 

mapeamento das produções na área da educação que usaram a teoria de Jean Piaget 

dentre seus referenciais teóricos. Após um mapeamento quantitativo, buscou-se 

conhecer os usos desta teoria presentes nestes trabalhos e os temas mais recorrentes.  

A pesquisa foi realizada no site da ANPEd (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação - http://www.anped.org.br/ ), tendo sido 

explorado todos os Grupos de Trabalho nas reuniões anuais realizadas no período de 

2006 a 2015; foi realizada também no site da SCIELO (Scientific Eletronic Library Online 

- http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso) ,  nos 

periódicos disponíveis na área de Ciências Humanas, no período de 2006 a 2015; e, 

ainda, no site da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/ ), no entanto, aqui não 

foi possível ter acesso aos trabalho de todo o período proposto, isto porque só 

estavam disponíveis na Plataforma Sucuripa, as dissertações e teses publicados após 

http://www.anped.org.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso)%20,foram
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/
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2013 Assim, a análise aqui realizada trabalha com produções do período de 2013 a 

2015. No total foram mapeados 185 produções, conforme demonstrado no quadro 1.  

Quadro 1 – Ano de publicação e número de produções publicadas  

Ano de 
Publicação 

Número de produções publicadas 

ANPEd SCIELO CAPES total 

2006 07 04 -- 11 

2007 07 10 -- 17 

2008 05 06 -- 11 

2009 05 06 -- 11 

2010 00 04 -- 04 

2011 00 07 -- 07 

2012 00 08 -- 08 

2013 01 05 31 37 

2014 00 05 30 35 

2015 05 08 31 44 

Total geral 30 63 92 185 

 

Foram considerados para compor o banco de dados desta pesquisa todos os 

trabalhos que usaram alguma obra de Piaget em seus referenciais teóricos. Assim, a 

busca foi feita não por títulos ou resumos, mas, a partir de uma pesquisa na lista de 

referenciais teóricos usados nas produções. 

Para alcançar o objetivo proposto, conhecer sobre os usos da teoria de Jean 

Piaget na área da Educação, foi escolhida a metodologia denominada “Estado da 

Arte”, por entender que esta abordagem daria conta da necessidade de dar 

visibilidade aos usos feitos da teoria nos espaços e tempos pesquisados e aos temas 

abordados. Essa abordagem de pesquisa se caracteriza por seu caráter bibliográfico. 

De acordo com Ferreira (2002) e Frigotto e Ciavatta (2006), esse tipo de pesquisa 

apresenta como grande desafio o mapeamento, quantificação e análise da produção 

acadêmica sobre um determinado tema, buscando responder que aspectos e 

dimensões do mesmo vêm sendo privilegiados, como vem sendo usado e em que 

condições. Esse desafio foi assumido como proposta de trabalho. 

Com essa orientação, inicialmente foi feita uma varredura em todos os espaços 

e tempos considerados quantificando as produções encontradas dentro do critério de 
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seleção – ter feito uso de alguma obra de Piaget em seus referenciais teóricos. Em um 

segundo momento foi feita uma leitura, na íntegra, de todos os trabalhos, buscando 

identificar os usos feitos da referida teoria e, paralelamente, os temas mais 

abordados. 

Esse movimento de pesquisa possibilitou a construção de cinco categorias de 

análise, no que se refere aos usos da teoria de Jean Piaget, são elas:  

1 - Apenas citou a obra de Piaget nas referências teóricas, sem fazer uso da 

mesma no corpo do texto;  

2- Referência ao autor mas sem apresentação de nenhum dos conceitos 

teóricos por ele desenvolvidos;  

3 - Referência a conceitos teóricos, mas sem desenvolvimento dos mesmos;  

4 - Uso da teoria de Piaget como fundamentação para discutir alguma questão 

importante na construção do texto, com exploração dos conceitos;  

5 - Uso da teoria de Piaget como principal referencial teórico.  

 O quadro 2 propõe uma visualização da análise quantitativa quanto a essas 

categorias de análise: 

Quadro 2 – Usos da teoria de Piaget nas produções analisadas 

Categorias de análise Número de produções analisadas 

ANPEd SCIELO CAPES Total 

Apenas citou a obra de Piaget nas 
referências teóricas, sem fazer uso das 
mesmas no corpo do texto. 

  
02 

  
00 

  
00 

  
02 

Referência ao autor mas sem apresentação 
de nenhum dos conceitos teóricos por ele 
desenvolvidos. 

  
09 

  
04 

  
00 

  
13 

Referência a conceitos teóricos, mas sem 
desenvolvimento dos mesmos. 

  
09 

  
11 

  
13 

  
33 

Uso da teoria de Piaget como 
fundamentação teórica para discutir 
alguma questão importante na construção 
do texto, com exploração dos conceitos. 

  
07 

  
22 

  
54 

  
83 

Uso da teoria de Piaget como principal 
referencial teórico 

  
03 

  
26 

  
25 

  
54 

 Total geral  30 63  92 185 
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Em relação aos temas mais recorrentes, destaca-se a referência aos estágios de 

desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget e ao tema desenvolvimento moral e 

construção de valores. Quanto ao primeiro tema, era já esperado sua predominância, 

uma vez que se trata de um dos diferenciais da teoria de Piaget em relação às outras 

abordagens que tratam do desenvolvimento humano. No entanto causou surpresa 

que paralelo ao desenvolvimento cognitivo fosse encontrada uma grande incidência 

da temática desenvolvimento moral e construção de valores.  

É exatamente nesse momento que essa pesquisa, que não tinha inicialmente a 

intenção de se ocupar com a formação de professores se volta para esse tema. Isso 

porque apesar de o contexto educacional-escolar ser o espaço privilegiado das 

pesquisas e os professores e o alunos serem os principais respondentes de entrevistas 

e questionários, não foi encontrada a discussão desta temática localizada em cursos 

de formação de professores.  

 

Alguns apontamentos para a formação de professores 

 

 Os apontamentos que aqui ganham corpo se fazem com o propósito não de 

pensar uma formação para professores, mas uma formação que se faça com os 

professores, em que esses sejam os protagonistas principais do processo. Uma 

formação que privilegie a tomada de consciência quanto aos valores que 

fundamentam os comportamentos assumidos por professores e alunos no contexto 

escolar. 

As pesquisas de Tavares, et al (2015) apontam que muitos professores não 

consideram o fato de que, intencionalmente ou não, os valores expressos sem suas 

práticas influenciam de forma significativa a formação moral de seus alunos e, que, 

nem sempre essa se faz em um sentido da autonomia. Assim as relações de coação, 

que se fundamentam em uma concepção de respeito unilateral, se sobrepõem à 

possibilidade de uma relação cooperativa, sustentada pelo respeito mútuo. Segundo 

os autores um dos maiores empecilhos ao exercício de uma moral autônoma no 

contexto escolar está vinculada à prática normativa de muitos professores, ainda 

presos a convenções sociais, fazendo-se resistentes às mudanças. 
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 Defender uma formação que privilegie a tomada de consciência frente aos 

processos educativos, ao mesmo tempo em que chama a atenção para a 

responsabilidade dos professores junto aos alunos, implicar considerar fundamental 

uma reflexão consciente em relação a própria escala de valores (PIAGET, 1973), a 

qual tem sustentado as práticas pedagógicas cotidianas. Nesse sentido a tomada de 

consciência por parte dos professores de sua escala de valores torna-se ação 

imprescindível quando falamos em formação moral no contexto escolar, uma vez que 

essa será o pilar de suas ações.  

 A tomada de consciência não se faz por insight ou por um clarão, de forma 

abrupta. Ela é resultado da ação do sujeito frente aos conflitos vividos. Quando nos 

referimos a uma prática que propicie pensar a formação moral no intermeio entre a 

construção de conhecimentos acadêmicos e a construção da escala de valores, 

falamos de conflitos tanto no âmbito cognitivo quanto afetivo e moral. Da mesma 

forma, não é qualquer ação ou conflito que irá propiciar tal desenvolvimento, há que 

ser haver um desequilíbrio que 

 

[...] demande construções e reconstruções que garantem ao mesmo tempo a 
conservação e a mudança na estrutura cognitiva do sujeito, favorecendo o 
surgimento de um nível de consciência cada vez mais sofisticado até atingir 
a conceituação, que se caracteriza como o nível mais elevado de consciência” 
(FERREIRA e LAUTERT, 2003). 

 

 

Quanto à ideia de tomada de consciência, Piaget (1978, p. 197) esclarece que a 

tomada de consciência acontece quando há “o reconhecimento e a compreensão de 

sua ação, em que, a constatação (conscientização) de um êxito ou fracasso o fará 

conhecedor de sua ação, mesmo que esta ação já esteja automatizada”. Aqui o que 

acontece é uma reflexão em que a ação se torna operação. Assim, ter uma ação 

reflexionante sobre a própria prática inclui um processo complexo de interiorização e 

de exteriorização, que implica um ato progressivo de voltar-se para dentro de si 

mesmo apreendendo a própria formação e assumindo o risco da transformação de si 

mesmo e do mundo à medida que apreende a si mesmo como sujeito neste e deste 

mundo (SCHNEIDER, 2014). 
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Um ambiente favorável à ação reflexionante sobre a própria formação é aquele 

que se constitui de forma cooperativa. Neste sentido Marquezini (2013) aponta que 

sujeitos que tenham desenvolvido uma moral autônoma têm maior propensão a se 

colocarem no lugar do outro, respeitando-o e auxiliando-o, possibilitando assim 

relações sociais cooperativas. Defende que o ambiente escolar pode se constituir em 

um lugar de construção de relações democráticas, pautadas no respeito ao outro e a 

si próprio, possibilitando assim que situações de intolerância e preconceito deixem 

de acontecer. Aponta, desta forma, as relações estabelecidas com a mediação dos 

professores como de fundamental importância na formação de sujeitos moralmente 

autônomos. 

 

Considerações finais 

 

Por fim, a presença recorrente da temática desenvolvimento moral e 

construção de valores nas produções inventariadas aponta para uma necessidade de 

compreensão da mesma na área da educação. Aqui, em especial, propõe-se pensar 

essa temática na formação de professores: há a presença desta discussão nos cursos 

de formação de professores? Se há, como tem sido feita? Que fundamentos teóricos 

têm sido utilizados? Isso porque não se pode esperar que os professores atuem de 

forma consciente no desenvolvimento moral de seus alunos se não lhes é oferecido a 

possibilidade de pensar a própria escala de valores e formação moral 
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APRENDENDO COM AS AÇÕES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA: TEORIA DA 
UNIVERSIDADE X PRÁTICA ESCOLAR 

 

Daiane Ferreira de Freitas Silva72 
 

Apresentação 

 
 O texto que compartilho nesta IV Semana da Faculdade de Educação (FACED), 

situa-se no campo da formação docente e das ações pedagógicas, apresentando o 

Estágio Obrigatório e o Treinamento Profissional realizado no CAp. João XXIII/UFJF 

nos anos de 2015/2016 como importantes ferramentas de formação docente, 

constituindo-se em elo entre teoria e prática. 

Considera-se, portanto, a importância da teoria adquirida na graduação aliada 

às ações pedagógicas da sala de aula, confirmando como necessária essa relação ao 

desenvolvimento profissional. Diversos autores afirmam a importância de 

possibilitar aos futuros docentes a imersão gradativa em atividades voltadas a seu 

futuro trabalho no ambiente escolar. Essa compreensão de formação de professores, 

que alia teoria e prática em ambiente real de atuação, leva a outra forma de ensinar e 

aprender, de aprender a ensinar preparando os futuros professores para as múltiplas 

realidades com as quais virão a se deparar.  

 Compartilho neste trabalho questões sobre aprendizagens adquiridas como 

estagiária, por meio das observações do contexto escolar e intervenção realizada com 

as crianças, em seguida, experiências como bolsista de Treinamento Profissional em 

uma turma de 1º ano do ensino fundamental atuando no projeto “O primeiro ano no 

C. A. João XXIII: Observação e Interação”, onde tive a oportunidade de participar 

ativamente do desenvolvimento dos alunos em seu processo de alfabetização, bem 

como acompanhar as ações da professora de Linguagem (Língua Portuguesa) 

percebendo e analisando como se dá a relação entre professores e alunos, ensino e 

aprendizagem, teoria e prática. Esta participação ativa e orientada, somada aos 

estudo na Licenciatura e no grupo de pesquisa, tem influenciado de forma positiva 

em minha formação para a docência, para o trabalho escolar, para as possíveis ações 

                                                           
72
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que venha a exercer como professora, pedagoga e pesquisadora. Neste trabalho 

tenho como objetivo partilhar e obter contra palavras sobre os sentidos e significados 

atribuídos ao ensino na fase da alfabetização e sobre as trocas profícuas que ocorrem 

ao longo da participação neste projeto. Tendo sido este espaço construído e 

organizado de modo a relacionar o que aprendemos na teoria estudada na 

Universidade com a prática da sala de aula, possibilitando assim a construção de 

novos conhecimentos, aprendizagens, experiências, entre outros.  

 

Caracterização da Escola  

 

O Colégio de Aplicação João XXIII é um escola pertencente a Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF e, está localizado na Rua Visconde de Mauá, nº 300, 

Bairro Santa Helena / Juiz de Fora – MG. No Colégio, trabalham em média 150 

professores no total e a formação do corpo docente é de Pós-graduação. A formação 

continuada se dá por meio de reuniões departamentais através de palestras, liberação 

para eventos na área educacional (congressos) e participação em diferentes 

programas do governo.  

Para ingressarem no Colégio de Aplicação João XXIII, os alunos precisam pagar 

uma taxa para realizarem a inscrição e posteriormente participarem do sorteio das 

vagas. As turmas são bem heterogêneas e segundo Vygotsky isso é ótimo, pois pode-

se colocar os alunos com mais experiências juntamente com aqueles que têm menos e 

que também possuem muitas dificuldades, pois assim o ensino se torna bem mais 

significante e facilitado. Os alunos vêm de diferentes localidades, bairros bem 

distantes da escola e até mesmo de cidades próximas a Juiz de Fora, como Matias 

Barbosa. O perfil da comunidade também é diversificada, pois são pessoas de classe 

média-alta a classe bem baixa e carentes. Em geral, a ocupação dos pais está entre 

profissionais liberais e autônomos. 

O Colégio garante espaços de participação e envolvimento da família com o 

processo de escolarização. A família comparece à escola sempre quando há reuniões 

de pais, eventos que podem ocorrer, como por exemplo, oficinas com os pais e 

alunos, festa junina, entre outros. A escola percebe o envolvimento da família com a 
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instituição por meio da agenda de bilhetes dos alunos (onde os responsáveis 

precisam assinar e onde podem deixar recados e avisos para a escola ou professores) 

e, também por meio das reuniões agendadas individualmente ou reuniões de pais. 

O colégio tem muitos espaços interessantes e interativos para os alunos de 

forma que o ensino não se dê somente em sala de aula, podendo assim proporcionar 

ótimas e diversificadas experiências aos mesmos. A sala do primeiro ano é bem 

grande e espaçosa, lá encontramos diversos tipos de livros de Literatura infantil que 

os alunos podem ter acesso quando desejarem, também encontramos jogos, materiais 

interativos, alfabeto móvel, entre outros.      

 

Fundamentação teórica  

 

Na intervenção do estágio obrigatório, escolhi trabalhar com gêneros textuais, 

especificadamente o gênero receita com as crianças do 1º ano porque é algo que está 

muito presente em nossa sociedade e, porque podemos encontrar diferentes 

suportes, em diversos lugares facilitando assim o entendimento dos alunos. Segundo 

Bakhtin, (1997, p. 302): 

 
Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do 
outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o 
gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), 
a dada estrutura composicional, prever-lhe o fim. (…) Se não existissem os 
gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de construir 
cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase 
impossível. 

 

Trabalhar gêneros textuais com as crianças é de fundamental importância, pois 

está muito presente no cotidiano delas e que muitas vezes acabam nem 

reconhecendo de qual tipo se trata, então trabalhando isso mais a fundo com os 

alunos, facilitará muito o seu entendimento, suas interações sociais e quando tiverem 

contato com algum tipo de gênero textual saberão reconhecê-lo e como deve ser 

utilizado. Escolhi trabalhar com as crianças, um tipo de sobremesa “Salada de 

Frutas” porque os alunos estavam trabalhando em várias disciplinas a questão da 

alimentação saudável, focalizando mais nas frutas, então em conversa com a 

professora e apresentando a minha proposta de aula, ela aceitou porque faria uma 
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ponte com tudo o que viram durante as aulas nos últimos meses e que seria ótimo 

para aprofundarem os conhecimentos com algo bem significativo para eles.  

Falando um pouco sobre outro ponto que abordo neste relato, apresento 

experiências como formação docente. A prática com bolsa de Treinamento 

Profissional (UFJF em parceria com a escola – CAp. João XXIII) é fundamental para 

os estudantes da graduação, pois há uma grande inserção dos mesmos no contexto 

escolar influenciando muito em sua formação acadêmica auxiliando na relação teoria 

que tiveram contato durante a faculdade e que têm a possibilidade de vivenciar na 

prática e entender como funciona o processo ensino-aprendizagem na escola. 

Segundo Roldão, (2007, p. 40): 

 

[...] a formação inicial só será eficaz se transformar-se em formação em 
imersão, também transformadora dos contextos de trabalho, feita com as 
escolas, que, por um lado, coloque os futuros professores em situação que 
alimente o seu percurso de formação inicial e, por outro, converta as escolas, 
os jardins de infâncias, os contextos de trabalho em que os nossos 
profissionais vão atuar, em outras tantas unidades de formação que conosco, 
ensino superior e investigadores, construam parcerias de 
formação/investigação, desenvolvidas dentro da ação cotidiana da escola, 
transformando-a em espaço real de formação profissional permanente 

 
 

É muito importante que a escola seja reconhecida como espaço real de formação 

profissional, pois por meio dela o graduando tem a oportunidade de entender o 

contexto escolar e aprender como são práticas lá realizadas e, que poderão auxiliá-los 

em sua futura prática docente.   

 

Descrição da experiência 

  

Para início de conversa, gostaria de falar sobre como se deu meu primeiro 

contato com o Colégio de Aplicação João XXIII. Quando estava no 4º período de 

Pedagogia precisava realizar um estágio obrigatório numa turma de Alfabetização, 

então fui até o CAp. João XXIII e solicitei uma vaga como estagiária na sala do 1º ano 

do E.F., consegui e então iniciei minhas observações. Nesse período em que fiquei 

estagiando na escola, gostaria de fazer muito mais do que somente ficar no fundo da 

sala com um caderno na mão anotando o que via, queria aprender, colocar a “mão na 
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massa”, então a partir disso passei a acompanhar cada aluno em suas atividades, 

passando de mesa em mesa para auxiliá-los no que fosse necessário.  

Como atividade avaliativa do estágio, eu deveria propor a professora um tema 

a ser trabalhado por mim com a turma, comecei a observar o que os alunos estavam 

estudando, durante meu estágio eles estavam aprendendo sobre os diferentes tipos 

de frutas, então, diante disso, escolhi trabalhar com o gênero receita seguido de uma 

salada de frutas realizada em sala. Conversei com a professora regente da turma 

sobre a proposta de intervenção e ela aceitou dizendo que seria ótimo aprofundar 

esse conhecimento com os alunos, exatamente pelo fato de já estarem introduzindo 

essa discussão. Preparei a aula, os materiais e tudo o que seria necessário para a 

realização da intervenção. Segue abaixo, o passo a passo de como foram os 

desdobramentos da aula.  

            No primeiro momento da aula, busquei mobilizar a atenção das crianças a 

participarem da atividade que seria desenvolvida, então comecei fazendo algumas 

perguntas informais para um levantamento prévio sobre os conhecimentos que os 

alunos possuem acerca do assunto que seria trabalhado. Por meio da conversa que 

foi iniciada na preparação da turma para a atividade, fiz algumas perguntas sobre o 

gênero para os alunos responderem oralmente. Logo após a conversa, mostrei o 

suporte original e expliquei onde podemos encontrar esse gênero textual - Receita – 

em sua circulação pela sociedade 

           No Segundo momento da aula, expliquei algumas características do gênero 

Receita Culinária, falei que são livros que ensinam as pessoas passo a passo de como 

fazerem ótimos pratos e, que a receita culinária tem como objetivo informar 

a “fórmula” de um produto seja ele industrial ou caseiro, contando detalhadamente 

sobre como deverá ser o seu preparo.  

        No Terceiro momento da aula, entreguei uma receita por escrito em uma folha 

A4 para cada aluno. A medida em que os alunos fossem lendo os itens escritos na 

folha que receberam, os coloquei no quadro, nessa hora me tornei a escriba da turma. 

Esse momento também foi importante para os alunos observarem a estrutura 

organizacional do gênero receita. x 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula
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No quarto momento da aula, entreguei alguns livros de receitas para que as 

crianças pudessem ter contato com o suporte original. Enquanto observavam, 

folheavam, analisavam e descobriam o gênero, levantei mais algumas questões em 

sala, referentes à função social, conteúdo temático e estrutura organizacional. 

       No quinto momento da aula, enquanto os alunos folheavam os livros de receitas, 

chamei cada aluno até a mesa e pegarem os objetos necessários para a realização de 

nossa próxima tarefa, que seria a preparação de uma salada de frutas. Quando todos 

estavam com seus materiais em mãos, demos início a nossa receita. Cada aluno 

pegou uma fruta e uma faca de plástico para cortarem em pequenos pedaços. Logo 

após, colocaram os ingredientes dentro do recipiente médio onde seriam misturados 

juntamente com o creme de leite. Quando a receita estava pronta, era a hora de 

descansarmos e aproveitarmos com uma degustação de nossa receita que é de fato, 

muito saudável.   

       A avaliação dessa atividade se deu por meio do envolvimento dos alunos com a 

temática e através do diálogo que fizemos onde cada aluno se expressou contando o 

que acharam das atividades e o que aprenderam com as mesmas. Essas foram as 

aprendizagens que pude adquirir em um curto período de tempo de estágio que 

realizei com alunos na faixa etária de 6 anos.  

Nesta segunda parte do relato, compartilho como fui introduzida e o quais 

foram minhas experiências como bolsista de Treinamento Profissional na instituição. 

No ano seguinte ao estágio que realizei, o Colégio de Aplicação João XXIII abriu um 

edital para o projeto “O primeiro ano no C. A. João XXIII: Observação e Interação”, 

participei da seleção e fui aprovada. Durante meu período de TP, realizava as 

seguintes atividades:  

Acompanhava e auxiliava a professora de Linguagem (Língua Portuguesa) e, 

os alunos em suas atividades que realizavam em sala de aula, fazendo o que fosse 

necessário. Andava de mesa em mesa para ver como estava o andamento das tarefas 

e para descobrir aonde os alunos estavam tendo erros e dúvidas para que assim 

pudesse ajuda-los. Também realizava atendimentos individuais aos alunos que 

apresentavam dúvidas e dificuldades durante o processo ensino-aprendizagem, 

nesse momento sentava ao lado do aluno e explicava o que era tal coisa e como a 
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atividade deveria ser realizada, mas nunca fornecia ao aluno a resposta completa, 

mas sim, questionava o aluno perguntando o que ele achava que era, o porquê, entre 

outras coisas, pois em minha opinião o mais importante e significativo na 

aprendizagem é levar o aluno a pensar sobre, refletir e descobrir como funciona a 

escrita, o som das letras e palavras, e muito mais.  

Periodicamente realizava encontros com a professora regente da turma para 

elaboração e planejamento das atividades, avaliação dos progressos dos alunos, entre 

outras observações que realizava. Esse momento era muito importante para mim, 

pois com a correria do cotidiano a professora poderia deixar de perceber coisas 

interessantíssimas que ocorriam durante suas aulas e, mas mesmo quando eu 

realizava diferentes funções em sala conseguia observar também as atitudes dos 

alunos e o processo do ensino-aprendizagem. O diálogo com a professora se tornava 

fundamental, pois eram dois olhares, duas visões a serem discutidas e por meio disso 

conseguíamos falar o que conseguimos avançar na “matéria”, assim como o que 

podíamos melhorar ou deveríamos trabalhar mais, conversávamos sobre cada 

evolução dos alunos e isso apresentava excelentes resultados. Sem dúvida, essa 

prática era fundamental para minha formação enquanto acadêmica e para a 

professora, pois ela recebia um feedback sobre suas práticas com os alunos e em seu 

trabalho no geral.  

Uma de minhas funções como bolsista também era confeccionar materiais que 

seriam utilizados pelos alunos da turma, como separar folhas coloridas ou outro tipo 

de materiais, tirar xerox do que precisariam para realizarem as tarefas, entre outros.   

Participava ativamente nas atividades desenvolvidas em sala de aula e, em 

algumas vezes a professora regente falava que como eu estava ali para aprender, 

nada seria mais justo do que assumir a turma ministrando aulas de vez em quando, o 

que foi ótimo para a minha formação e contribuiu muito para o meu aprendizado. 

Agradeço muito a essa professora que me ensinou muito sobre como é a 

alfabetização na prática e que para mim, foi um exemplo de profissional que 

realizava seu trabalho com muito amor, responsabilidade e com dedicação. Além de 

algumas aulas que tive a oportunidade de ministrar, muitas vezes, realizava leitura 

deleite com as crianças, fazia alguns jogos, brincadeiras, entre outros, sempre 
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buscando algo que fosse significativo para as crianças e que estivessem de acordo 

com o contexto em que estavam inseridos.      

 

Avaliação dos resultados 

 

O impacto que a atividade realizada em minha intervenção do estágio teve com 

os alunos foi muito grande, pois busquei trabalhar algo que estava muito presente no 

cotidiano deles que, nesse caso, era a receita. Foi muito interessante ver a animação, o 

interesse e participação dos alunos na atividade e como foi significativo para eles 

aprenderem sobre o suporte e onde poderiam encontrá-lo, pois muitos não faziam 

ideia de onde deveriam buscar. O mais importante dessa atividade foi mostrar como 

colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam durante a aula, fazendo uma 

receita saudável e que tinha relação com a temática que estavam estudando durante 

algum tempo nas aulas de diferentes disciplinas. 

Sobre o Treinamento Profissional, minha participação no projeto também foi de 

grande impacto para mim, alunos e professores, pois tivemos a oportunidade de 

trocarmos conhecimentos e ampliarmos ainda mais. Pude ver como se deu o 

desenvolvimento dos alunos e o progresso que alcançavam, o auxilio que 

proporcionei a cada um foi de grande valia, pois muito deles tinham vergonha de se 

expressarem e falarem sobre suas dúvidas, e devido a isso, essas dificuldades só se 

acumulavam e não eram solucionadas, depois que conversava com os alunos, 

explicava e ajuda-os pude ver um grande avanço na aprendizagem deles, o que me 

deixava ainda mais feliz em saber que o meu trabalho com eles estava dando 

“frutos”, estava tendo um ótimo retorno. Também aprendi muito com as professoras 

em suas práticas e, sem dúvidas, também pude compartilhar muitos conhecimentos 

que adquiri ao longo de minha graduação e com as teorias que estudei.        

 

Considerações finais 

 

O resultado obtido ao longo deste tempo que pude passar com as crianças e 

professores do Colégio de Aplicação João XXIII foi incrível, pois tive a oportunidade 
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de ver como a alfabetização acontece realmente na prática e poder relacionar com a 

teoria que estudei em minha graduação no curso de Pedagogia. Foi maravilhoso 

poder estar inserida naquele espaço tão rico de aprendizagens e como isso foi tão 

importante para minha formação enquanto futura professora. Em minha opinião, 

todos os alunos da graduação deveriam ter contato com um treinamento profissional, 

pois o tempo que realizamos os estágios obrigatórios são tão curtos, que deixamos de 

ver, entender e aprender muitas coisas, já no Treinamento Profissional (TP) podemos 

acompanhar os alunos e o ensino desde o início do ano até o final, olhar cada detalhe 

e observar os avanços que os alunos tiveram em sua caminhada, como o 

conhecimento foi construído, entre outros.  

Muitas práticas que observei nesse período que passei na escola levarei comigo 

em minha jornada profissional, outras não, mas o conhecimento é construído assim 

mesmo, aprendemos com as coisas boas e aprendemos também com as ruins, 

principalmente a não repetir alguns erros e entender porque eles ocorreram e o que 

pode ser mudado. Quando finalizei meu estágio e também deixei minha bolsa de TP 

pude perceber que os alunos estavam mais seguros com a alfabetização e que já 

estavam muito bem com relação a matéria que estudaram, pude ajudá-los e eles 

também me ajudaram muito, pois adquiri muitas coisas boas e aprendi muito com 

aqueles “pequenos” que são tão espertos e inteligentes e que só precisavam descobrir 

o potencial que possuíam para irem longe e alcançarem seus objetivos.      
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ANEXOS 

 

Fotos: fachada da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos do estágio: Intervenção sobre o gênero Receita 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



     465 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

 

Fotos: Treinamento Profissional (TP) 
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AS CONTRIBUÇÕES DOS DE INSPETORES TÉCNICOS DE ENSINO EM MINAS 

GERAIS PARA AS PRÁTICAS DOCENTES NO INÍCIO DO SÉCULO XIX 

 

Marília Neto Kappel73 - UFRJ 
mariliankappel@gmail.com 

 

Resumo 
Parte de uma pesquisa maior realizada em âmbito de curso de doutorado em educação, este 
trabalho insere-se no eixo Formação de professores e tem como objetivo contribuir para a 
compreensão da constituição histórica da formação docente dentro da história da educação 
brasileira a partir da análise das experiências ocorridas no âmbito das reformas educacionais 
empreendidas em Minas Gerais nos primeiros anos da instalação do Estado Republicano. A 
adoção da inspetoria técnica do ensino foi uma das estratégias de modelização da prática 
docente mobilizadas pelo governo do estado, com a intenção de manter o processo educativo 
sob um olhar permanente, e intervenção contínua na instauração de novas práticas 
educacionais. A ação desses indivíduos, analisadas através de seus relatórios, que eram 
enviados para a Secretaria do Interior74, juntamente com a literatura pertinente será o aporte 
para a construção deste texto. 
Palavras chave: História da educação, reforma de ensino, inspetores de ensino e práticas 
docentes.  

 

 

Introdução 

 

 Com a República houve uma grande preocupação por parte dos governos 

em criar um estado moderno e a escola tornou-se o veículo para colocar em prática 

esse modelo. O crescente movimento em defesa da instrução como via de integração 

do povo à nação e ao mercado de trabalho assalariado, que se fortaleceu após 

proclamação da República e abolição do trabalho escravo, significou também um 

momento de extrema necessidade refundar a escola pública, uma vez que aquela que 

existia era identificada como atrasada e desorganizada, professores mal preparados, 

salários baixos, faltava prédios escolares e uma fiscalização efetiva por parte dos 

estado. 

Envolvidos no movimento de renovação da escola que acontecia em quase 

todo o país, o governo mineiro buscou inspiração para a reforma do ensino em 

                                                           
73
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74

 A Secretaria do Interior (SI) é o órgão que foi criado pela lei n° 6, de 16 de outubro de 1891 e tinha como 

principais atribuições os negócios referentes à justiça, segurança, estatística, saúde pública, magistratura, 

instrução pública, eleições e leis. 
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outros estados, com intuito de conhecer modernas formas de organização do sistema 

escolar. As reformas empreendidas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 

estudadas a finco pelo então inspetor de Ensino Estevam de Oliveira - que elaborou 

minucioso relatório entregue ao governo do estado em 1902 - serviu de base para 

uma das reformas do ensino em Minas Gerais em 1906, Reforma João Pinheiro. 

E para consolidação da reforma em solo mineiro o cargo de Inspetor Técnico 

de Ensino foi uma das vias mais importantes para real aplicação do novo modelo de 

ensino, esses profissionais se configuravam como modeladores do ensino ao fazerem 

a mediação entre as estratégias propostas pelo estado e as práticas docentes dos 

professores. 

 

Os inspetores de ensino: modeladores do ensino e os olhos do estado sobre a escola 

 

Segundo Faria Filho (2014), em Minas Gerais, a inspeção do ensino iniciou-se 

de forma elementar, e bastante irregular em meados da década de 1830. Naquele 

período os inspetores, talvez até por despreparo, não atendiam adequadamente as 

questões pedagógicas, que ficavam a cargo das famílias ou da própria escola. Os 

cargos de inspetores eram preenchidos por pessoas nomeadas segundo a 

conveniência dos presidentes da província, e estas, não eram remuneradas por esse 

serviço. A inspeção objetivava o controle da “criação, nomeação ou remoção” de 

cadeiras e a fiscalização das ações dos professores, relativas idoneidade moral ou 

competência para o ensino, sem preocupação com as questões propriamente 

pedagógicas. 

Esse sistema de inspeção se perpetrou por todo o século XIX, adentrando o 

século XX, como um sistema ineficiente de fiscalização. Segundo Faria Filho (2014), 

neste período de mudança de um século para outro, os inspetores foram realizando o 

fundamental trabalho de produzir e trazer à vista dos gestores do sistema de 

instrução, um diagnóstico bastante detalhado da realidade da educação mineira. O 

autor destaca Estevam de Oliveira, dentre outros, que tiveram um papel 

fundamental na produção de uma representação, marcadamente negativa da 

instrução pública primária no Estado. Esses inspetores, em minuciosos relatórios, 
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denunciavam aquilo, que eles consideravam constituir as mazelas do sistema de 

instrução, bem como defendiam a necessidade urgente de uma remodelação deste, 

no Estado de Minas Gerais. 

Em 1906, tomou posse como presidente de Estado o Dr. João Pinheiro, que já 

nos primeiros dias como governante do Estado, autorizou a reforma do ensino 

mineiro por meio de seu secretário do Interior, Dr. Carvalho Britto, (KAPPEL, 2010). 

Nesse empenho, a Lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, regulamentada pelo decreto 

n. 1.960, autorizou a reforma no ensino primário e normal.    

Com o novo Regulamento da Instrução Primária e Normal do Estado de 

Minas Gerais, o cargo de Inspetor de Ensino é reestruturado e o sistema de inspeção 

é dividido em inspeção técnica e administrativa, contendo uma gama bastante 

variada de funções, que iam do controle dos livros de escrituração obrigatória – 

livros de matrícula, de frequência, de visitas e de ocorrências -, passando por uma 

série de procedimentos de controle do professor e do exercício de sua função, até 

chegar à definição dos inspetores, como verdadeiros organizadores da instrução 

pública no Estado (FARIA FILHO, 2014).  

Isobe (2013) afirma que uma das peças centrais da reforma foi à criação da 

Inspeção Técnica do Ensino, que visava à consolidação da reforma. Com a Reforma de 

1906, o serviço de inspeção foi organizado em dois seguimentos: o técnico e o 

administrativo. A inspeção administrativa seria realizada pelos inspetores escolares 

ou municipais e para exercer esse cargo, bastava ser nomeado pelo governo e suas 

funções eram meramente administrativas, nos moldes do modelo que era vigente até 

então. Já a inspeção técnica, tratava-se de função nova e remunerada e deveria ser 

exercida por profissionais da educação com competências técnicas.  

Segundo Isobe (2013) essas competências técnicas supostamente 

conformadas e controladas por uma autoridade central, eram representadas pelos 

agentes da Secretaria do Interior, ou seja, o saber técnico era o definidor do 

profissionalismo do inspetor. Esses profissionais tinham autoridade e poder para 

atuar e interferir na parte técnica do processo educativo com, “insuspeição nas 

informações que derem”. Segundo a autora, nessa ótica, a autoridade dos inspetores 

técnicos lhes era conferida por um determinado saber técnico, especializado, 
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científico e, portanto, pretensamente neutro e capaz de atuar no serviço público 

visando aos “interesses da coletividade”. 

O Regulamento da instrução de 1906, título III traz três capítulos sobre a 

inspeção do ensino: “Da inspecção do Ensino”, “Dos inspetores escolares” e “Dos 

inspetores técnicos”. O primeiro traz 10 artigos, que contemplam as especificações do 

cargo de inspetor, tal como demonstrado no artigo 138, reproduzido abaixo.  

 

Art. 183. A inspecção do ensino destina-se a conhecer a causas que influem 
sobre a instrução do povo, mediante a observação atenta das escolas, da 
sociedade e do território do Estado e a favorecer o eu progresso, agindo 
sobre o professor, o meio social e as autoridades. (MINAS GERAIS, 1906, p. 
43) 

 

O artigo 185 traz a divisão da inspeção do ensino em administrativa e técnica 

e é dividido em dois parágrafos. O primeiro parágrafo, diz que inspeção 

administrativa será exercida, permanentemente, pelos inspetores escolares 

municipais e distritais, e extraordinariamente pelos inspetores técnicos. O segundo 

parágrafo, afirma que a inspeção técnica será exercida pelos inspetores ambulantes. 

O capítulo II do Regulamento, “Dos inspetores escolares” é dividido em sete 

artigos, sendo que o primeiro, o artigo 194, que trata das competências dos inspetores 

municipais, está dividido em quatorze parágrafos, que tratam da questão do controle 

e acompanhamento de todos os atos dos professores, como frequência tanto deles 

como dos alunos, boletins dos alunos, mapas escolares, necessidade de licença por 

parte dos professores, justificativas de faltas, entre outras funções. 

O capítulo III, “Dos inspetores técnicos” é composto por um único artigo, o 198, 

e este por sua vez é divido em dezesseis seções que trazem questões mais ligadas aos 

esforços por promover o aperfeiçoamento pedagógico, tanto dos professores como 

dos alunos. 

 
§6.º Dar ao professor as necessárias instrucções caso verifique não ter ele 
bem compreendido o espirito do programma; 
§7.º Assistir ao funccionamento das aulas, indicando ao professor tudo 
quanto repute necessário modificar no methodo por elle seguido; [...] 
[...] §10.º Conferenciar com as autoridades e outras pessoas prestigiosas das 
localidades, no sentido de despertar o seu interesse pela causa do ensino, de 
modo a conseguir-se maior frequência e assiduidade dos alumnos e o 
melhoramento das condições technicas e materiaes das escolas; 
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§ 11.ºEstimular a fundação de bibliothecas e museos escolares; 
§ 12.º Propagar o espírito de associação para o fim de realizar os intuitos do 
ensino público; 
§ 13.º Inaugurar, sempre que lhes seja possível, as escolas de creação nova ou 
restauradas, commemorando o acontecimento por meio de actos em que 
tomem parte os professores, paes de família e auctoridades  locaes, 
salientando o alcance do facto. (MINAS GERAIS, 1906, p.49) 

 

É interessante observar, nessas seções, a diversidade de coisas ligada à 

função do inspetor técnico, destacamos em especial o 10º, 12º e 13º parágrafos, os 

inspetores se tornam responsáveis pela divulgação do ensino, de forma a despertar o 

interesse das autoridades locais por meio de conferências e comemorações a fim de 

atrair as pessoas para as causas da educação. 

Isobe (2013), afirma que, o serviço de inspeção técnica de ensino se constitui 

como estratégia de produção de um modelo escolar para Minas Gerais. No âmbito da 

Reforma João Pinheiro - principalmente no processo de constituição de um sistema 

educacional pautado no referencial da pedagogia moderna - os inspetores técnicos se 

configuravam, como modeladores do ensino e eram incumbidos de capacitar os 

professores para o adequado exercício de novos métodos, por meio de aulas 

exemplares.  

O 6ºe 7º parágrafos do regulamento da instrução corroboram com a 

afirmação de Isobe (2013), de que o inspetor técnico atuava sobre a prática docente, a 

partir de um lugar de poder determinado, o lugar de um intérprete autorizado, cuja 

ação visava aproximar as práticas dos professores, das regras estabelecidas na 

conformação de um determinado modelo escolar de educação em Minas Gerais. 

O que nos chama atenção nas palavras da autora é a designação “intérprete 

autorizado”, a palavra intérprete é de origem latina75 e tem como um dos seus 

significados o de medianeiro, portanto ser inspetor naquele momento era fazer, nos 

dizeres de Isobe (2013), a mediação entre as estratégias de modelagem das práticas 

culturais, segundo seus princípios instituintes, e as práticas dos docentes da época. A 

partir desse olhar inferimos, que esses sujeitos eram os responsáveis pela mediação 

                                                           
75

ETIM. lat. intērpres,ĕtis 'medianeiro, assistente; mensageiro; tradutor'. disponível em:  

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=interprete +origem 

+da+palavra. 
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cultural76 entre o Estado, com um novo sistema de ensino que acabara de ser 

implementado, o professorado mineiro e a população em geral.  

O modelo escolar adotado pela reforma de 1906 , segundo Isobe (2013), é 

pautado nos preceitos de uma “pedagogia moderna”, na qual “a arte de ensinar é 

prescrita como boa imitação de práticas modelares” e “ensinar a ensinar é fornecer 

bons moldes”. Segundo a lei vigente, cabia aos inspetores técnicos adequar a cópia ao 

modelo, mostrando “praticamente qual a verdadeira execução do programa” nas 

escolas primárias do território mineiro, pois “a arte de ensinar torna-se largamente 

dependente da capacidade de observar para imitar”. Sendo assim, a inspeção técnica 

conforma-se como dispositivo central de uma estratégia de intervenção escolar 

fundamentada numa concepção de pedagogia como “arte de reprodução do 

modelo”. 

Nessa conjuntura, a Inspeção Técnica, segundo Isobe (2013) configura-se 

como um dispositivo de modelização do ensino em duplo sentido: na função 

modeladora do inspetor sobre a prática docente e na ação reguladora do governo, 

que procurava manter o processo educativo sob o olhar permanente, com intuito de 

intervir sempre para controlar e modelar os serviços de docência e da inspeção 

técnica em conformidade com o modelo escolar adotado pela reforma. 

As competências exigidas para a ocupação do cargo de inspetor requeriam 

alguns pré-requisitos. Era importante que os inspetores possuíssem uma gama de 

conhecimentos pedagógicos variados, além do conhecimento de cada uma das 

disciplinas do novo programa de ensino, para levar aos professores do estado a 

utilidade do emprego do novo método de ensino, indicando-lhes os meios seguros 

para seguirem na sua execução.  

Mas quem era esse inspetor conhecedor de uma técnica capaz de imprimir o 

novo sistema de ensino nas escolas? Segundo Isobe (2013) grande número dos 

inspetores técnicos eram professores em disponibilidade das Escolas Normais 

suspensas77, levando, portanto o prestígio alcançado na sua posição anterior. 
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 Segundo Gomes e Hansen (2016), a discussão teórica acerca da “mediação” para o estudo das sociedades (no 

caso chamadas “de massas”) ingressou no mapa dos debates acadêmicos pela via das Ciências da Comunicação e 

dos Estudos Culturais a partir de Jesus Martín-Barbero com o livro Dos Meios às Mediações. 
77

 O Presidente de Minas, Silviano Brandão ( 1898-1902), o qual através da lei no. 318 de 16 de setembro de 

1901,alterou a estrutura das Escolas Normais. Nesta lei, por medidas de economia, todas as escolas normais do 
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Considerações finais 

 

Este trabalho faz parte de um projeto maior no qual se busca verificar as 

contribuições dos intelectuais que aturam nas letras, na cidade de Juiz de Fora, nos 

anos iniciais da República. Estes sujeitos foram membros fundadores da Academia 

Mineira de Letras (AML) e atuavam em espaços de sociabilidade comuns, como os 

jornais da cidade. Outra particularidade desse grupo era o de terem atuado como 

inspetores de ensino. 

Para o estudo maior destacamos cinco integrantes: Albino Esteves (1883-

1943), Belmiro Braga (1872-1937), Estevam de Oliveira (1853-1926), José Rangel (1868-

1940) e Lindolfo Gomes (1875-1953). A Escolha dos cinco deu-se a partir da 

necessidade de delimitar um grupo, nesse caso, o fato de serem membros fundadores 

da AML e também atuarem como inspetores de ensino. 

Até o momento nossa pesquisa apontou que os cinco sujeitos atuaram como 

inspetores em momentos distintos, alguns até por um período ínfimo. Albino Esteves 

foi admitido como inspetor distrital suplente em quatro de setembro de 1904, não 

constando data de sua exoneração, de acordo com o livro de matriculas dos 

Delegados literários. Belmiro Braga também foi nomeado Inspetor Municipal em 

nove de janeiro de 1905 e pediu sua exoneração em dezenove de dezembro de 1906. 

Estevam de Oliveira ex. inspetor de imigração, em 1902 já era inspetor ambulante, 

sendo responsável pelo relatório que daria a base a reforma do ensino em 1906. 

Lindolfo Gomes foi nomeado inspetor em vinte de outubro de 1902, para exercer a 

função no município de Cataguazes, mas pediu sua exoneração em 17 de novembro 

do mesmo ano. José Rangel, não consta no livro de matrícula dos Delegados 

Literários, mas sabemos que durante os anos que antecederam a reforma João 

Pinheiro, ele ocupava o cargo de Diretor da Escola Normal de Juiz de Fora e com seu 

fechamento, ele foi ocupar o cargo de diretor do Primeiro Grupo Escolar da cidade. 

Para a realização deste trabalho, os relatórios mais significativos foram de 

Estevam de Oliveira. Deste inspetor encontramos o maior número de relatórios, 

                                                                                                                                                                                     
estado deveriam ser suspensas, os professores que mantivessem no exercício de suas funções teriam a 

diminuição de seus vencimentos. 
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talvez por ater atuado por mais tempo como inspetor. Seus relatórios apresentaram 

mais informações e detalhes sobre a educação nos primeiros anos da República. 

Gostaríamos de ressaltar também, que com base no material estudado até o 

momento, percebemos uma ressonância social no trabalho de inspetor. Já que o 

magistério se constituía em mais uma atividade, entre tantas outras, que estes 

indivíduos reunidos na AML exerciam.  A participação dos nossos sujeitos 

como inspetores de ensino se constituiu em amplo campo, que não se prendia 

apenas a levar os agentes escolares ao cumprimento de normas, mas também a de 

contribuir para a formação profissional dos mesmos.  

As fontes tem nos mostrado, principalmente as leis de ensino do período, 

que a função de inspetor em especial os Inspetores Técnicos, extrapolava o dever de 

mero vigilante do estado. Eles tinham entre outras obrigações a de convencer a 

população a aceitar a nova proposta de ensino, e a nova maneira de conceber, 

praticar e lidar com a educação escolar. Sem esquecermos o papel formador, em 

relação ao professorado mineiro. 
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CARTOGRAFIA: UMA FERRAMENTA POTENTE DE APRENDIZAGEM 

INVENTIVA ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA BÁSICA 
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Resumo 
Este trabalho emerge do Subprojeto PIBID/CAPES/UERJ do curso de Pedagogia da 
Faculdade de Formação de Professores (FFP). A partir de leituras e filmes, de encontros 
regulares nos grupos de estudo, de escritas em diários de campo e com o trabalho 
desenvolvido, com enfoque de análise na atenção ao presente e ao processo escolar, nos 
propomos uma análise micropolítica do acontece neste cotidiano, nossas práticas, as 
intervenções na escola e em nós. O coletivo “Conexão Macedo: Aprendendo com o Outro” é 
um coletivo de forças que age de maneira inventiva no Colégio Estadual Conselheiro 
Macedo Soares, Niterói-RJ. É um projeto de Iniciação à Docência desenvolvido no território 
escolar que tem como finalidade forjar conversas e expressar dispositivos entre Universidade 
e Escola Básica, tomando como eixo de análise a noção inventiva de formação de professores, 
como proposto por Rosimeri Dias. Pretendemos problematizar e reiterar a importância deste 
projeto no território escolar, operando com delicadeza na realidade dura em que se encontra 
a escola básica com o intuito de nos permitir afetar e sermos afetados. Pensamos que a vida é 
contínua, acontece a todo o momento em nossos encontros e nossos gestos, e cada vez mais, 
se afirma nos movimentos em que fazemos e com isso, podemos nos permitir questionar: o 
que estes alunos irão realizar amanhã, a partir destes encontros conosco? Questionamentos 
que partem de uma análise micropolítica do que vivenciamos, dando importância a 
coletividade. O projeto ganha vida através de nossas rodas de leituras, grupos de estudos e 
escritas de nossas vivências nos diários de campo, que nos designa a reflexão contínua de 
nossas práticas, nossos atravessamentos e intervenções nesse território, afirmando a 
invenção de práticas que desnaturalizam a heterogestão e forçam o pensamento a pensar 
processos auto gestionários. É a partir de nossos estudos e à medida que nos aproximamos 
da leitura, que nos permitimos ter outros olhares e nos lançarmos à experimentação de novos 
dispositivos de aprendizagens. Reinventar o já inventado, deslocar, afetar e contagiar os que 
permitem a abertura para a experiência. Trabalhando sempre com o coletivo e o cuidado 
com o outro.  
Palavras-chave: formação inventiva, cartografia e coletividade. 
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Introdução  

 

 A pesquisa emerge de estudos e análise na experiência de atuar como bolsistas 

de iniciação à docência no Colégio Conselheiro Macedo Soares (CECMS), e do 

Subprojeto PIBID/CAPES/UERJ do curso de Pedagogia da Faculdade de Formação 

de Professores da Universidade do Estado do Rio de janeiro- (FFP/UERJ). Projeto 

“Conexão Macedo: Aprendendo com Outro”. PIBID/ CAPES/UERJ- 2014 e 

atualmente Projeto Institucional PIBID UERJ 2017 que dá continuidade ao projeto 

iniciado em 2011 e coordenado pelas professoras Rosimeri Dias e Mairce Araújo. O 

Programa Institucional de Iniciação á Docência (PIBID) é um programa de 

aperfeiçoamento e valorização de professores para a educação básica da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior), que insere alunos de 

graduação na escola básica sob a supervisão de um professor da universidade e outro 

da escola. O subprojeto de pedagogia coloca em análise a formação inicial e 

continuada de professores buscando um refinamento do campo pedagógico partindo 

da fundamental articulação entre universidade e escola básica. A partir de leituras e 

filmes, de encontros regulares nos grupos de estudo, de escritas em diários de campo 

e com o trabalho desenvolvido, com enfoque de análise na atenção ao presente e ao 

processo escolar, nos propomos uma análise micropolítica do que acontece neste 

cotidiano, nossas práticas, as intervenções na escola e em nós, buscamos dar 

visibilidade ao que é potente, e o que é vida e alegria neste território. Realizamos um 

projeto de iniciação à docência desenvolvido no território escolar, que tem como 

finalidade forjar conversas e expressar dispositivos entre Universidade e Escola 

Básica, tomando como eixo de analise a noção inventiva de formação de professores, 

como proposto por Rosimeri Dias. Outros autores como Virginia Kastrup, Gilles 

Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Jorge Larrosa, Carlos Skliar, e outros, nos 

oferecem o referencial teórico metodológico que alicerceia nosso pensamento. O 

coletivo “Conexão Macedo: Aprendendo com o Outro” é um coletivo de forças que 

age de maneira inventiva no Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, Niterói-

RJ. O trabalho é uma tentativa de dar visibilidade aos estudos, produções e 

questionamentos forjados na graduação em Pedagogia.  Partindo desta premissa, nós 
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avaliamos as micropolíticas já existentes no Colégio Conselheiro Macedo Soares e 

oportunizamos espaços com o intuito de ampliar o território de conhecimento, 

deixamos nossos sentidos efervescerem de tal forma que torna possível o 

enfrentamento da complexidade na escola. Depois de conseguir sair do cotidiano, 

enxergamos algumas das forças e subjetividades em constituição enraizada não 

apenas no território escolar, mas também na cultura brasileira. Percebendo isto, 

vislumbramos a necessidade de trazer esses debates para a escola básica. Trouxemos 

o documentário, “Acabou a paz, isso aqui vai virar o Chile - Escolas ocupadas em 

São Paulo” de Carlos Pronzato. A ocupação foi inspirada no documentário “Revolta 

dos Pinguins”, também de Pronzato. Utilizamos o vídeo para debatermos a realidade 

das escolas públicas brasileiras e a importância da união. Ainda expusemos os 

motivos, aos quais muitos professores, inclusive os deles, estavam em estado de 

greve. Existe uma grande necessidade de trazer esses debates para a escola 

(des)construindo concepções.  

  

[...] não é um conjunto de regras para serem aplicadas, nem um saber pronto 
para ser transmitido; não há uma receita geral, nem conceitos globalizantes. 
O que há são deslocamentos, entre formas e forças. Uma formação inventiva 
não é questão de aquisição de saber e de transmissão de informação. É 
preciso praticar uma formação inventiva. Neste contexto, a formação do 
professor não se fundamenta na experiência passada, mas encontra sua 
chave na experiência presente (DIAS, 2011b, p.171). 
 
 

O projeto se propõe a problematizar questões do dia a dia dos alunos 

estimulando a manifestar sensações, ideias, opiniões, sentimentos e de abrirem- se 

para outras possibilidades neste campo e produzirem de forma inventiva. A aposta é 

de cartografar os acontecimentos, as experiências, as imprevisibilidades do cotidiano, 

os atravessamentos, os encontros e desencontros, os relatos escritos e orais das 

experiências vividas pelos alunos do grupo conexão Macedo. As oficinas acontecem 

semanalmente e são voltadas para os alunos de Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. Os alunos se aproximam por meio de contatos e conversas informais na 

escola. É através da ludicidade que nossas oficinas são realizadas. Bolsistas e alunos, 

juntos, expressam seus pensamentos de diversas formas, utilizando algumas 

ferramentas diferenciadas, como trabalhos manuais e brincadeiras, experimentando 
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sensações que nos permitem inventar outros mundos. Através das vivencias dos 

grupos de estudo, das oficinas, das trocas de experimentações, e dos registros em 

diário de campo, é possível construir um processo de aprendizagem inventiva, que 

tal como a serpente deleuziana está sempre a mover-se nos desdobramentos do fazer.  

Para tanto, este trabalho se dividirá em dois momentos: “Aproximação 

inventiva no território escolar”, “Diário de Campo: Uma ferramenta potente na 

prática da formação inventiva”.  Desse modo, com estes dispositivos no percurso do 

processo formação inventiva,   dará a ver os atravessamentos, as tensões e as linhas 

pelas quais se passaram o cotidiano entre nós, escola e universidade.  

 

Aproximação inventiva no território escolar 

 

 Com efeito, Coletivo Conexão Macedo se constitui como dos um dos quatro 

projetos desenvolvidos na escola e funciona como um dispositivo que nos permite 

uma experiência mais efetivas com a dinâmica institucional. Os grupos de estudos 

acontecem quinzenalmente, intercalando entre o CIEP Municipalizado, 411 Dr. 

Armando Leão Ferreira (outra escola que também participa do Subprojeto PIBID do 

curso de Pedagogia da FFP-UERJ), em São Gonçalo, e o Colégio Estadual Conselheiro 

Macedo Soares, em Niterói.  Formamos uma roda, de permite que todos possam se 

ver e se sentir à vontade para expressar os atravessamentos provocados pelas leituras 

proposta, e as análises que cada um se permite fazer. A ideia é produzir oficinas nas 

quais os alunos e bolsistas expressem pensamentos e diferentes formas de escritas 

coletivas, utilizando-se de algumas ferramentas e mídias digitais como computador, 

imagens, vídeos e trabalhos artesanais com materiais reutilizados. Apostamos na 

capacidade dos processos inventivos de forjar linhas de coletividade entre alunos e 

bolsistas no território escolar. Uma escolha, um gesto, um fazer; nunca é somente 

aquilo que se apresenta. Existem as dobras, as redobras e as sobre dobras daquilo 

que se vê, que se toca e aquilo que não se vê ou não se pode tocar em um campo de 

tensões. Buscamos problematizar as dobras das nossas atividades no Conexão 

Macedo. 
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               As oficinas seguem uma linha de formação inventiva  outros ou tem 

sido apenas uma manobra do capitalismo, de um sistema educacional que 

compartimenta saberes e Praticas? As oficinas tem servido  como prática estritamente 

inteligível? Tais perguntas teriam respostas? Não sabemos ou podemos afirmar. 

Entretanto, elas tem nos levado a sempre pensar nossa prática como bolsistas do 

PIBID, estudantes de Pedagogias e futuras professoras. Somos convidados a pensar 

em uma prática cotidiana, a fazer um movimento contrário ao que nós estamos 

vendo e vivendo. Nesse cotidiano, escola e universidade, esses encontros têm nos 

ensinado, a todo tempo, à desnaturalizar as nossas práticas. É pensar na formação 

como uma invenção, é mergulhar na experiência, colocar em análise o que estamos 

ajudando a fazer de nós e do futuro daqueles que atravessamos.    

 

Diários de campo: uma ferramenta potente na prática da formação inventiva 

 

A metodologia utilizada para elaboração do presente trabalho é o processo de 

escrita, pesquisa e elaboração da cartografia. Segundo Kastrup (2009,p.32),“A 

cartografia é método formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) que visa 

acompanhar um processo de produção”. De acordo com a autora, a cartografia tem 

como finalidade desenhar a rede de forças à qual o objetivo ou fenômeno em questão 

se encontra conectado. Para isso, é preciso que o cartógrafo se deixe levar, se 

conectar, se permitir envolver por esse coletivo de forças:  

 

Nesta medida, para torna-se cartografo não basta ler este livro ou outros 
textos teóricos sobre o assunto. É preciso praticar, ir a campo, seguir 
processos, lançar-se na água experimentar dispositivos, habitar um 
território, afinar a atenção, deslocar pontos de vista e praticar a escrita, 
sempre levando em conta a produção coletiva do conhecimento. Na 
aventura cotidiana de uma pesquisa, enfrentamos diversos riscos e podemos 
produzir cartografias melhores ou piores, excelente ou simplesmente 
interessantes (Barros e Passos, 2014,p.203) 

 

 

Por meio dessa metodologia cartografamos os atravessamentos, as tensões e as 

linhas pelas quais se passaram o cotidiano entre nós, escola básica e universidade. 

Através do dispositivo do diário de campo, buscamos registrar tudo o que acontece 
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no campo de forças e afetos no decorrer do cotidiano como bolsistas do PIBID. Como 

nos mostra Domingues (2004,p.149), “A escrita percorrida por algo que nos incita a 

inventar outras formas ao conjugarmos os tantos verbos da nossa vida. Um desafio, 

uma provocação, o ressoar de uma questão em nós”. Nesse exercício da 

experimentação, vamos tecendo uma colcha de retalhos, os textos, os encontros 

habitam nesses gestos que intensificam em uma combinação de movimento 

afirmando o aprendizado. Através dessa prática da escrita, nesse movimento, 

afinamos nossas escritas vivenciando nos traços de uma linha do dia a dia, daquilo 

que nos acontece em nosso grupo de estudos, as sensações, nos permitindo 

aproximar dos textos como se eles estivessem saltando em nossa frente. Esse 

exercício da escrita se descortina em cada fragmento. “Ferramentas intercessoras, 

pois forçam o pensamento a atravessar linhas que se constituem, os traçados 

imprevisíveis do que nos passa e acontece no campo da formação” (Dias,2012,p.25).  

A vida está acontecendo em nossos encontros, nos gestos a partir de snós e em nós, 

nos gestos dos alunos que às vezes são mínimos, pequenos fragmentos, que se 

afirmam entre o coletivo. Nesse território, e nos movimentos que acontecem, 

podemos experimentar diversas sensações afirmar a potência que está nesse lugar. 

Foi permitindo experimentar sensações diferentes e se afetar e se deixar afetar, que 

consideramos esse tempo um dos melhores, no processo do exercício na prática da 

escrita, e se lançar com outros olhares, outras linguagem, forçar o pensamento a 

pensar outras formas de fazer na composição da escrita do diário de campo, E fazer 

esse exercício, exige de nós um grande esforço, um movimento que nos tire desse 

lugar naturalizado, como bem afirma Kastrup (2009,p.49), “o cartógrafo deve pautar-

se numa atenção sensível, para que possa, enfim encontrar o que não conhecia, 

embora já estivesse ali, como virtualidade”. A cartografia se desenha como uma 

busca de formas e o reconhecimento de que estamos sempre nos (re)inventando para 

registrar os movimentos e os processos da pesquisa-intervenção. Ou seja, é uma 

aproximação do campo de análise, onde se percebe as sensações, os olhares, os 

ritmos e ideias. É registrar os atravessamentos, analisar, refletir o ocorrido no estudo 

de campo para que aconteça a pesquisa. Como nos mostra Dias (2012):  
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Encaramos os fragmentos de diários de pesquisa como aquilo que não 
interrompe um devir. Devir é um meio de nos diferenciarmos, não dos 
outros, mas, sobretudo de nós mesmos. O desafio de saber encontrar no 
acontecimento, aquilo que nos força a pensar e nos tira da repetição do 
mesmo, impulsionando-nos para o próprio ato da potencia de existir (Dias, 
Peluso & Barbosa, 2013). A interrupção do devir retira a condição de uma 
escrita mais aberta á intervenção de si e do mundo (Kastrup,1999), atenta ao 
presente que, dessa maneira, se coloca como possibilidade de uma escrita do 
fora. Experienciada como produção de subjetividade, ao mesmo tempo em 
que também objetiva o pensamento e o que força o pensamento a pensar. Isso 
expressa um modo sempre diferente de acolher o desconhecido que bate à 
porta diariamente nas experiências que temos feito com a escola básica para 
pensar uma formação inventiva, de professores (Dias,2012).Porque não 
desejamos reter formação em um formato pela organização e pela 
continuidade.(Dias,2016,p.114)  
 
 

O diário de campo é um dispositivo onde podemos registrar nossos 

sentimentos, os acontecimentos, e os movimentos, que nos atravessam, construindo 

um território de pensamento que mantenha vivo o campo problemático. Nossos 

diários são uma composição dos nossos trabalhos, dos seus desdobramentos e das 

formas que ocorrem no decorrer da nossa vivência no território da escola básica e 

universidade, firmando o lugar, da formação inventiva pelos diferentes espaços que 

nós transitamos. São as nossas escritas no diário de campo que vão nos afirmando e 

intensificando o campo de forças que está neste lugar sensível, aos territórios, aos 

sentidos e as relações do dia a dia que nos atravessa, produzindo em nós 

experiências, em um exercício da potencia de criação que se faz na aquisição em um 

movimento de atenção para o presente. 

 

Considerações finais 

 

O coletivo Conexão Macedo, do Subprojeto PIBID do Curso de Pedagogia da 

FFP-UERJ, é um dispositivo que permite às bolsistas experimentar o cotidiano da 

escola básica, enriquece a formação docente e acadêmica de bolsista, permite uma 

análise constate da formação docente e fortalece os vínculos entre escola e 

universidade. 

Através das vivências dos grupos de estudo, das oficinas, das trocas de 

experimentações, e dos registros em diário de campo é possível construir um 

processo de aprendizagem inventiva que tal como a serpente deleuziana, está sempre 
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a mover-se nos desdobramentos do fazer. Encontramos através das atividades do 

“Conexão Macedo: Aprendendo com o Outro” a (re)invenção da escola, a invenção 

de dispositivos para coletivizar discussões das mobilizações que fazem a diferença, 

que nos possibilitam criar novos modos de conceituar a realidade produzida entre 

nós. Nosso cotidiano nos impõe analisar e refletir esses movimentos que pulsam em 

nossas vivencias; isso é o que há de mais precioso em nossa (trans)formação docente, 

pois irá problematizar nossa prática, aonde os atravessamentos irão nos confrontar 

com os processos da pesquisa-intervenção das problematizações nascidas para além 

dos ambientes acadêmicos, afirmando o lugar da formação inventiva pelos diferentes 

espaços que nós transitamos.      
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Resumo: 
Este trabalho apresenta a proposta de pesquisa para o Doutorado em Educação do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, sendo orientado 
pela professora Doutora Luciana Pacheco Marques. A participação no curso se dá pelo termo 
de cooperação técnica entre a Universidade Federal de Roraima e a Universidade Federal de 
Juiz de Fora. O objetivo da pesquisa é conhecer os desafios enfrentados pelos descendentes 
de imigrantes guianenses em seu processo de inclusão educacional em Boa Vista, capital de 
Roraima. Acompanharemos os mecanismos de inclusão/exclusão na escolarização de 
descendentes de imigrantes guianenses. Com o estado da arte, buscamos pesquisas 
anteriores com a temática e, ainda, apresentaremos dados histórico-geográficos sobre o 
processo de imigração guianense junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Centro de Migrações e Direitos Humanos (CMDH), Cáritas, Consulado da Guiana e 
Polícia Federal. Também comentaremos os aspectos legais, a saber, o Estatuto do 
Estrangeiro; a Constituição Federal; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); Plano Nacional de Educação; Leis, 
Pareceres, Decretos e Portarias do Conselho Estadual de Educação de Roraima (CEE). Trata-
se de uma investigação narrativa cujos sujeitos serão descendentes de imigrantes guianenses 
que residam em bairros da zona oeste do espaço urbano de Boa Vista; na faixa etária entre 14 
e 18 anos; e que estudem na rede pública estadual. A construção das narrativas terá como 
base entrevistas semiestruturadas com os sujeitos. As entrevistas serão devidamente 
autorizadas por meio de Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), junto aos 
responsáveis dos jovens e gravadas. Esperamos que a maior contribuição seja para a 
formação docente, tanto nos cursos de licenciatura, como em formação continuada, no 
intuito de apontar sugestões para o trabalho pedagógico com descendentes de imigrantes e 
de valorização cultural, o que é bem propício, uma vez que o estado de Roraima passou a 
receber grande número de imigrantes e refugiados de outro país, devido à posição 
geográfica proporcionada pela tríplice fronteira. 
Palavras-chave: Educação. Roraima. Imigrantes guianenses. 

 

 

Introdução 

 

Roraima é um estado marcado por processos migratórios nacionais e 

internacionais. Em virtude da tríplice fronteira Brasil-Venezuela-Guiana, o trânsito 

fronteiriço é intenso. A situação econômica dos vizinhos (Venezuela e Guiana) 

favorece cada vez mais a vinda de imigrantes em busca de melhores condições de 

vida, ou seja, saúde, educação e trabalho. Muitas famílias desconhecem que têm 

mailto:mlubrito07@gmail.com
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direito ao sistema público brasileiro de saúde e educação e acabam sendo excluídas. 

A educação é parte fundamental do processo de inclusão, pois integra o imigrante 

que, por sua vez, traz elementos culturais novos para a sala de aula. 

Atualmente, o estado de Roraima passa por uma experiência de imigração 

em quantidade expressiva de venezuelanos. Alguns vêm como imigrantes 

devidamente legalizados junto à Polícia Federal; outros como refugiados devido à 

crise econômica enfrentada pela República Bolivariana de Venezuela. A grande 

maioria tem se alojado nas ruas de Pacaraima (cidade mais próxima da fronteira) e 

depois Boa Vista (a 220 km de Pacaraima). 

Este fato visível e noticiado, inclusive na imprensa nacional, revela o que há 

muito vem acontecendo em Roraima, na tríplice fronteira (Brasil-Venezuela-Guiana), 

tanto com venezuelanos quanto com guianenses. As principais diferenças são a 

quantidade de pessoas atravessando a fronteira e a visibilidade alcançada com a 

travessia. No caso dos guianenses, a travessia ocorre de forma “silenciosa”, sem 

“ruídos” na mídia, levando até a “negação do ser guianense”.  No entanto, como 

Ferrari e Marques (2011, p. 16) acredito que o “Silêncio não emudece, mas fala” e é 

papel da pesquisa dar visibilidade a esse silêncio. Os guianenses procuram logo um 

local para residência e trabalho, geralmente no mercado informal. 

Vale lembrar que a Guiana é um país multicultural com afrodescendentes, 

indígenas, brancos, chineses e hindus. Pode ocorrer, como no mestrado, que alguns 

sujeitos de pesquisa sejam afrodescendentes o que nos conduzirá a refletir que “se 

queremos uma ‘escola para todos’, temos de reconhecer e conhecer as especificidades 

de cada contexto e de cada situação, os silêncios e as marginalizações” (LEITE, 2005, 

p. 135-136).  

Assim, a questão central que leva à realização da pesquisa no Doutorado é: 

“Quais são os desafios enfrentados pelos descendentes de imigrantes guianenses na 

área urbana de Boa Vista-RR durante o processo de inclusão educacional?”. Como 

uma indagação de pesquisa nos conduz a outros questionamentos, também elenco: 

“Como são recebidos nas escolas? Em que situações os descendentes sentem-se 

acolhidos e excluídos? Percebem/sentem/sofrem preconceitos? Em caso afirmativo, 

de que tipo? Linguístico? Social? Cultural?”. O objetivo geral é “conhecer os desafios 
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enfrentados pelos descendentes de imigrantes guianenses em seu processo de 

inclusão educacional em Boa Vista-RR” e os objetivos específicos: “conhecer como 

ocorre a escolarização de descendentes de imigrantes guianenses em Boa Vista-RR e 

evidenciar se os descendentes sofrem algum tipo de preconceito”. 

 

Estado da arte: que autores me dão suporte? 

 

O estado de Roraima surge da transformação do Território Federal de 

Roraima a partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 2014). A mudança política leva a 

transformações em diversos setores, dentre eles a educação. Pode-se afirmar que 

ainda há pouca produção científica na/sobre a região. Desta forma, busquei realizar 

o levantamento bibliográfico a partir das teses e dissertações disponíveis no banco de 

dados da Capes. Elegi alguns descritores para a busca: “imigrantes guianenses”; 

“Roraima”. O período disponibilizado para busca, no banco de teses e dissertações 

da Capes, ficou compreendido entre 2005 a 2015, tendo sido encontrado doze 

registros, a saber, nove dissertações e três teses. 

Para a garantia dos direitos humanos e fundamentais do imigrante, 

Waldman (2012) nos diz que é imprescindível que uma nova Lei de Imigração seja 

apreciada e votada no Congresso Nacional. No que diz respeito ao acesso à educação 

de imigrantes, há uma desarmonia entre dois importantes documentos vigentes no 

Brasil: O Estatuto do Estrangeiro de 1980 (BRASIL, 2002) e a Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 2014). O Estatuto do Estrangeiro condiciona a matrícula do imigrante 

em estabelecimento de ensino de todos os níveis à regularidade de sua situação 

migratória, e ainda obrigava o estabelecimento escolar a informar ao Departamento 

de Polícia Federal os dados de identificação do estrangeiro matriculado e a 

comunicar a suspensão ou o cancelamento de matrícula, ou mesmo a conclusão do 

curso. 

Já a Constituição de 1988 (BRASIL, 2014) estabelece que a educação é um dos 

direitos fundamentais do indivíduo, devendo o Estado garantir, obrigatória e 

gratuitamente, a educação básica. Portanto, desde 1988, todos os estrangeiros 
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radicados no país, quer em situação migratória regular ou não, deveriam 

constitucionalmente ter o direito de acesso à educação escolar.  

O marco legal prevê formas de estadia e obtenções de visto diferenciadas por 

países de origem. Além disso, as formas de regularização são marcadas por 

processos complicados e burocráticos, incluindo altas taxas para registro e multas em 

caso de descumprimento, o que leva muitos imigrantes a viver em situação de 

irregularidade e de vulnerabilidade, favorecendo, inclusive a diferentes tipos 

exploração.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento-referência da política 

educacional brasileira, para todos os níveis de governo. A partir de um diagnóstico 

da educação no país apresenta princípios, diretrizes, prioridades, metas e estratégias 

de ação para enfretamento dos problemas educacionais do país.  

O atual PNE (BRASIL, 2014), sancionado em junho de 2014, trouxe no texto a 

previsão de elaboração e de revisão dos planos municipais e estaduais de educação a 

partir de amplos processos participativos. A longa tramitação do Plano no Congresso 

Nacional demonstrou os interesses e embates dos vários sujeitos da sociedade 

brasileira sobre a educação, sobretudo quando se trata de seu financiamento. 

Revistas educacionais como a Nova Escola por vezes cobrou a aprovação do plano 

(por exemplo: “Onde está o PNE?” na edição de outubro de 2012). 

O PNE não apresenta uma meta específica para questões que envolvam 

imigrantes e seus familiares. Há metas que se referem a grupos minoritários e/ou 

excluídos. A Lei considera a necessidade de “apoio à alfabetização de crianças do 

campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes” em várias de suas 

estratégias.  

Em diferentes circunstâncias, a rede pública educacional (federal, estadual, 

municipal), em Roraima, recebe alunos oriundos de famílias que vivem em situação 

de bilinguismo e que enfrentam muitas barreiras, a começar pela língua: a língua da 

escola é diferente da língua da comunidade familiar. Já foram detectadas algumas 

formas de preconceito e exclusão dos imigrantes, com destaque para os guianenses, a 

começar pela própria língua (BRITO, 2012) e agora o forte preconceito aos 

venezuelanos. Apesar de tantas dificuldades e preconceitos, os alunos estrangeiros 
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não são impedidos de se matricularem, pois segundo o Artigo 76 da Resolução do 

Conselho Estadual de Educação - CEE/RR nº30/11 (RORAIMA, 2011), 

 
O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial quanto à 
matrícula e à adaptação de estudos. 
Parágrafo único. Cabe ao estabelecimento de ensino efetuar a equivalência 
de estudos, podendo ser solicitada à assistência técnica do órgão de 
inspeção, em caso de dificuldade para sua efetivação. 
 
 

De acordo com as Normas Regimentais Básicas para os estabelecimentos de 

ensino público do estado de Roraima presentes na Resolução CEE/RR nº 33/02 

(RORAIMA, 2002), “Art. 48. A falta da Certidão de Nascimento não constitui 

impedimento para aceitação da matrícula inicial no Ensino Fundamental, devendo a 

instituição de ensino orientar os responsáveis para a obtenção da mesma”. 

O número inexpressivo de guianenses e seus descendentes não desperta 

interesse dos poderes legislativo e executivo em Roraima para a implementação de 

Políticas Públicas Educacionais. Há que se considerar que os imigrantes não têm 

direito ao voto. Essa minoria é beneficiada apenas com as políticas públicas de 

programas sociais tanto federais (Minha casa, minha vida, Bolsa Família) quanto 

estaduais (Crédito Social81, Pró-Custeio82 entre outros).  

 

O caminho da pesquisa 

 

Para o Doutorado em Educação a proposta é trabalhar com as narrativas dos 

alunos. Vieira (2013, p. 72) garante que “as narrativas dos sujeitos que fazem parte da 

história estudada enriquecem o processo investigativo, possibilitando compreender o 

passado e o presente em suas políticas, ideologias e práticas”. 

O estudo é relevante por revelar o processo educacional. Muito já se escreveu 

a partir da voz docente, aqui a perspectiva é do ponto de vista do aluno, pois 

entender 

                                                           
81

 Crédito Social é o nome do benefício concedido pelo Governo do Estado de Roraima às famílias de baixa 

renda que se cadastraram junto à Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social (SETRABES). Na época de 

elaboração deste trabalho seu valor correspondia a R$120,00 (cento e vinte reais) por meio de um cartão 

magnético. 
82

 Programa do Governo do Estado de Roraima que concede benefício financeiro a pequenos agricultores. 
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[...] a voz do estudante é lidar com a necessidade humana de dar vida ao 
reino dos símbolos, linguagens e gestos. A voz do estudante é um desejo, 
nascido da biografia pessoal e da história sedimentada; é a necessidade de 
construir-se e afirmar-se em uma linguagem capaz de reconstruir a vida 
privada e conferir-lhe um significado, assim como de legitimar e confirmar a 
própria existência no mundo. Logo, calar a voz de um aluno é destituí-lo do 
poder (GIROUX; McLAREN, 2003, p. 137). 
 
 

Serão necessários dois termos o TALE – Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido para os jovens e o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para pais e responsáveis. Acrescento que, de acordo com estes termos, cada 

entrevistado receberá um nome fictício a fim de preservar sua identidade. 

Em relação à validação dos significados, recorre-se a Connelly e Clandinin 

(2015), ao explicar que o texto, em uma pesquisa narrativa, precisa dar conta dos 

lugares comuns: temporalidade, lugar, aspectos pessoais e sociais da pesquisa e 

histórias dos participantes. Para os autores, em termos de movimento, para analisar 

as condições pessoais, faz-se o movimento para dentro (inward) e em relação às 

condições sociais, o movimento para fora (outward), movimento de para trás 

(backward) e para frente (forward).  

Os sujeitos desta pesquisa serão descendentes de imigrantes guianenses que 

atendam aos seguintes critérios: residir em bairro da zona oeste do espaço urbano de 

Boa Vista, por ser denominada zona periférica e abrigar as minorias e os excluídos; 

faixa etária entre 14 e 18 anos, independente do sexo; cursar o ensino médio na rede 

pública estadual ou federal, seja no ensino regular ou na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Vale ressaltar que o Sistema Municipal de Educação só atende alunos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, por isso a escolha pelas esferas estadual 

e federal (Instituto Federal, Colégio de Aplicação, Escola Agrotécnica).  

Prevê-se, inicialmente, um número de oito participantes, visto que em uma 

metodologia de base qualitativa o “número de sujeitos que virão a compor o quadro 

das entrevistas dificilmente pode ser determinado a priori – tudo depende da 

qualidade das informações obtidas em cada depoimento, assim como da 

profundidade e do grau de recorrência e divergência destas informações” (DUARTE, 
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2002, p. 143-144). No entanto, no decorrer das entrevistas, pode surgir a necessidade 

de aumentar o número de sujeitos envolvidos na pesquisa.  

A pesquisa tem por base o trabalho realizado no mestrado com os imigrantes 

guianense, almeja-se restabelecer os contatos para negociar a participação da 

pesquisa com os filhos e netos, uma vez que os sujeitos da pesquisa serão 

adolescentes que necessitam da autorização de seus responsáveis. 

A construção das narrativas será por meio de entrevistas semiestruturadas, 

como uma conversa a dois, feita por iniciativa da pesquisadora. Durante as conversas 

e entrevistas será necessário captar outros elementos que ajudem a refletir sobre a 

vivência escolar dos sujeitos, a saber, o modo como são estabelecidos os contatos, a 

forma de recepção dos entrevistados, o grau de disponibilidade para a concessão de 

entrevista, o local em que é concedida, a postura adotada durante as entrevistas. 

Estes elementos serão registrados em diário de campo que é “um diário de bordo no 

qual, dia após dia, anotam-se em estilo telegráfico os eventos da pesquisa e o 

progresso da busca” (Beaud; Weber, 2007, p. 65). 

A partir dos dados, buscarei as teorias que devem contribuir com a 

construção da narrativa. Não é possível apontar todos os autores que estarão 

relacionados, pois muito depende dos dados obtidos. Serão discutidas questões 

pertinentes ao processo migratório (HALL, 2005; SILVA e MELO, 2009; MARTINS, 

2009) e à exclusão/inclusão escolar e social (CANDAU, 2011). Os caminhos teóricos 

são indicados a partir das próprias narrativas (OLIVEIRA, 2011; CLANDININ; 

CONNELLY, 2015). 

 

Considerações iniciais 

 

A construção das narrativas de alunos filhos de imigrantes guianenses 

permitirá o acesso às ideias sobre os professores, as aulas, o ensino, a aprendizagem e 

a sociedade em geral. Desta forma, os professores e futuros professores poderão 

olhar para a escola e para as aulas através dos olhos dos alunos, o que permite 

conhecer melhor o seu pensamento, as suas aprendizagens, as suas dificuldades, as 

implicações de determinadas práticas de sala de aula nas aprendizagens dos alunos. 



     491 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Somente esta pesquisa não será responsável por esgotar as dúvidas e 

inquietações a respeito do processo educacional de descendentes de imigrantes 

guianenses. Vale ressaltar que a “[...] pesquisa não pode fornecer respostas prontas 

aos sistemas de ensino. Seus resultados constituem elementos importantes a serem 

levados em conta nas decisões, mas não são os únicos e nem podem ser incorporados 

sem mediações (CAMPOS, 2009, p. 281-282)”. A problematização e a reflexão sobre 

os desafios educacionais dos descendentes de imigrantes guianenses em Boa Vista 

podem fomentar discussões e pesquisas em diferentes áreas de investigação, tais 

como a prática pedagógica e a formação de professores, o debate das relações 

internacionais e outros.  

Além disso, pretendo apresentar o trabalho à Secretaria de Estado da 

Educação e Desporto (SEED), na Divisão de Currículos e Programas, a fim de 

colaborar com projetos voltados à educação de imigrantes. 
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Proposição do problema 

 

“Na verdade, não há senão inumanidades, o homem é somente feito de 
inumanidades, mas bastante diferentes, e segundo naturezas e velocidades 
bastante diferentes”. Deleuze e Guattari, 1980-2012 p. 68 
 
“O que há de grande, no homem, é ser ponte, e não meta: o que pode amar-
se, no homem, é ser uma transição e um ocaso”. Nietzsche, 1885-1996, p. 06. 
 
Desentocar 1: Fazer sair, ou sair do isolamento, de local onde se está  habitualmente 
encerrado.  
 
Desentocar 2: enfrentar as semióticas da significação e da subjetivação, dispostas no 
mecanismo muro-branco, buraco-negro, produzido através da máquina da rostidade.  
  
Desafiar: enfrentar o problema da formação mediante a experiência de 
desrostificação.  Enfrentar a desrostificação mediante a desconstrução do 
nome, do rosto e da autobiografia em experimentações outras.  

 

Resumo 
Na língua expressa-se a voracidade de um dizer que se projeta na resistência, no ato 
corriqueiro de suspender pelo desatino de desentocar... Agenciar sem reflexos ou espelhos o 
diamante da máquina da rostidade, o inumano no homem. Disfundir do sistema buraco-
negro, muro branco, a semiótica da significância e da subjetivação, quando no corpo, através 
do rosto, impõe-se paisagem, riso,  binarização, excludências. Por generalização e expansão 
dos círculos concêntricos: homem/mulher; alto/baixo; professor/aluno; sucesso/fracasso.   
Trata-se da questão da formação, da ampliação do conceito, para além dos limites estreitos 
exigidos por um pensar metafísico, previamente orientado pela noção de conteúdo e 
continente. A forma e o conteúdo, o aluno e o professor, o conteúdo e a avaliação, o dentro e 
nenhum fora, a mesmidade e nenhum outro, o diferente e não diferença.  A composição 
supõe a transferência e o depósito. Na transferência incide a tradição e seus prolegômenos. 
Do continente, esperam os lugares de depósito. No depósito, regidos de sentido, decididos 
por agenciamentos concretos de poder, que dispara um traço, emerge composição específica 
da máquina da rostidade. Do sistema volume, cavidade, para o de superfície-buraco. 
Naquele corpo, rostificado, um muro no qual projeta-se as significâncias, um buraco-negro 
no qual, introduze-se a subjetividade, o conjunto do querer e do sofrer. A formação como 
correlata do rosto, como dependente exclusiva da máquina da rostidade, pois sem o rosto, 
haveria sujeito? Desse modo, a formação do rosto antecede a construção do sujeito e não 

mailto:marcos.leite@ifsudestemg.edu.br
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vice-versa. Colocar em xeque o rosto é resistir à formação, é instaurar outros agenciamentos 
de poder, é possibilitar a máquina de guerra nos e inusitados desvios e múltiplos. Sem a 
desteritorialização do rosto não se acessa a grande política, pois o rosto e a desrostificação 
são uma política. 
Palavras-chave: corpo, formação, rosto, educação, máquina de guerra.  

 

Formulação da questão 

 

Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós mesmos somos 
desconhecidos – e não sem motivo. Nunca nos procuramos: como poderia 
acontecer que um dia nos encontrássemos? Nietzsche, 1887/1998. P. 7. 

 

01 – É dia, na Instituição de ensino. Mesas e cadeiras e disposição corriqueira. Em 

canto da sala, janelas circundam o limite da fina película. De modo singular, 

instaura-se o dispositivo. Aguarda-se algo, como antevisão de ressonâncias. Um 

pouco mais e a semiótica se apresentará! Há luz e portas. Rostos se encontrarão. 

Olhares em muros-brancos, falas cravadas no fundo dos buracos-negros.    

 

02 - Tinha olheiras. O cabelo preto circundava e emoldurava o rosto arredondado. 

Em pele parda. Desamparado. Sou filha de. Moro em. Escolhi por.  Não me permitem 

ser. Tenho que mentir. Vou sair... Sou maltratada.  

 

03 – Olhos pequenos, afundados nas suas órbitas, emoldurados por bochechas 

rosadas, esticadas ao limite, no brilhar da pele engordurada. Cabelos circundam a 

face. Fala trêmula... Não quero voltar. Estou com medo. Antes, desejava fazer 

medicina! Agora, tenho medo. Não quero voltar para lá.  

 

04 – O penteado ressalta os olhos distribuídos no rosto retangular: desde a morte de 

minha mãe, atormenta-me um enigma: Se deus é bom, como poderá matar? E, se 

deus é capaz de matar, como poderá salvar?  

 

05 – A afirmação de Nietzsche é incisiva: nós homens do conhecimento, nos 

desconhecemos! Se a nós foi destinado o desejo de verdade, por outro lado, destinou-

se a nós parcelas de desconhecido. Porém, se através de nós consolidou-se o desejo 
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de verdade como fim do conhecimento, ainda teima em persistir em nós algo a ser 

conhecido, contudo, o desejo de conhecer não pode desconhecer o fato de que nos 

tornamos aquilo que somos! Neste caminho, indagar por uma essência, por um si 

mesmo, que responderia por aquilo que somos, seria o maior dos enganos, 

sobretudo, após a derrocada do pensar metafísico, ou apenas uma das inúmeras 

estratégias de manutenção de determinada forma de vida, oriunda das disputas em 

torno de uma vigência de sentido. Sorrateiramente, a problematização da questão 

sobre o conhecimento acerca de nós mesmos, pode redundar na rememoração de um 

pensar metafísico ao propor uma miraculosa origem para o fato de sermos um isto e 

não aquilo. Porém, a longa história das disputas morais nos aproximará da 

perspectiva de que viemos veio a ser o que somos.  

         

A potência do pensar 

 

A potência de um autor pode ser medida pela capacidade de construir 

problemas, de colocar questões, de pluralizar os horizontes discursivos de modo a 

ampliar e multiplicar as formas e os tipos de vida. As suspeições, os sins e nãos 

reivindicados pela reflexão moral de Nietzsche instauram-nos no âmago de 

subversões, de resistências, de afrontamentos capazes de fazer emergir outro modo 

de ser e estar, como conquista de futuro para um presente. Trata-se de tornar-se 

extemporâneo, de ampliar e projetar as possibilidades de futuro e variação na 

virtualidade radical da atualidade. Contra um tempo e a favor de um tempo que 

virá! Eis a proposição da extemporaneidade, lançada e praticada na ação de pensar e 

produzir conceitos, de acionar desterritorializações e sobrecodificações, de propor 

“dispositivos rastreadores”. A atividade de pensar, longe da passividade corriqueira, 

no reafirmar de veleidades e idiossincrasias tomadas como verdades, convida-nos 

considerar seus devires como sintomas de vida que transita exigências outras de 

corpo e sangue, órgãos e língua. Pensar como ato em corpo transtornado, com fins a 

instaurar perspectivas inusitadas, de inaugurar questões emanadas do desejo de 

alegre saber, na composição de uma Gaia Ciência. Saber afirmativo que transpõe a 

mera política da verdade e ou erro, pois que valor ainda teria um conhecimento que 
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buscasse a verdade? Que se projeta-se no mundo como mera observância de ser 

expressão de objetividades, de imparcialidades, de coleta, de protocolos, de 

certificações e de acordos? Haverá espaço ainda para a verdade, para a posse de um 

saber seguro e último que viria a garantir a hegemonia do sentido e do mundo? Ou, 

pelo contrário, no âmbito do pensar decide-se o plano mesmo da imanência da vida, 

na voracidade genética de um pensar e dizer sanguíneo, que afronta e alarga os 

limites reivindicados na sua inquietante expansão? Não seria da ordem do pensar 

produzir modo outro de existir, de abalar e fazer tremer o arquivo das antigas 

intenções e desejos de corpos, de suspeitar das avaliações pertinentes, das vigências 

na longa história das avaliações morais na implementação das máquinas abstratas da 

rostidade?  

  

A questão do rosto 

 

“O que há de grande, no homem, é ser ponte, e não meta: o que pode amar-
se, no homem, é ser uma transição e um ocaso”. NIETZSCHE.  

 

Rosto e nome acenam-se como porta de entrada, como indicies materiais da 

composição de um dizer que indica um quem, elaborado na composição de uma 

semiótica, de materialidade valorativas que sinalizam a composição sempre 

provisória e momentânea da vontade de poder, da renovação do mesmo, no âmbito da 

materialidade da physis, no seu invariável repetir e diferir. Parte-se da imanência 

virtual das atuações no plano das forças, no seu caráter quantitativo e qualitativo, 

presentes à máquina da rostidade, no trânsito das valorações. Um sempre e constante 

retorno e mais uma inusitada vez, de separar e dobrar, de justapor, de produzir 

espaços e regiões e função para órgãos e organismos, no limite, para instaurar 

sujeições e sujeitos. Reivindicando-se projeta-se quantum de relação como parcela de 

algum real possível, como substrato atuante na máquina. Aventura-se tomar rosto 

como parcela de real, como afundado na imanência das suas composições, pois 

afinal, trata-se de colocar em questão o rosto. A produção na qual re-incide algum 

sujeito. Pois, há sujeito sem rosto? Há formação sem rosto?  Em algum instante, 

estarão ausentes processos de rostificação? A inumanidade do rosto, quando da vida 
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mesma brota, torna-se a materialidade do possível como real. No avesso do rosto e 

do nome o império incessante de acordos, alianças, rupturas e novidades. Na face 

visível da imagem do rosto e da sonoradidade da voz a momentânea provisoriedade 

dos acordos, em suas relações imanentes de tensão, no operar da máquina.  Como 

problematizar rosto, nome, sem assinalar o caráter inusitado das expansões no nível 

das atuações? Como problematizar formação e processos de subjetivação, sem 

sinalizar o campo das atuações e as suas multiplicidades e hierarquias? Na senda de 

um pensar junto e com os afetos, rosto e nome figuram como cenas, como interações 

do campo mesmo da atuação, como signos da plasticidade inerente à retumbante 

imanência assoladora. Um qualquer, diante das reivindicações incessantes lançadas 

nos encontros com a materialidade do fora. Nascidos no limiar da fronteira, da fina 

película que induz e separa um fora, um dentro, um acima, um abaixo, conjugado 

com rosto instaura-se um habitar, em um lapso que separa um chão, um céu e um 

grão de terra. Película, fora, dentro, chão, céu e terra impõem-se como destino 

analienável do rosto. Na fronteira mais próxima do fora, transita a face. Na face e do 

seu através estampam as linhas de forças que compõem, muro branco da 

significação, na topografia de um olhar para o olho, um ouvir para o ouvido e uma 

grande cena para os órgãos na disposição enquanto organismo. Nas convergências 

do socius, a face mais próxima do fora calcula rosto, produz rosto e instaura sujeito.  

 

Da formação 

 

8 - Por um instante, na deposição de organização de poder, codifica-se um rosto. Por 

um breve instante a cabeça ainda pertence ao corpo, na reivindicação de poder 

seguinte, não mais cabeça, agora rosto, que passa a sobrecodificar o corpo como um 

todo. No rosto, esquema buraco-negro muro branco, transitam as linhas de 

significação de uma semiótica qualquer. Agora a face responde como expressão de 

um eu, que transita no seu fundo como paixão e sofrer, como um dizer e falar agora, 

sou. Assim, no âmbito da atuação da máquina abstrata, instaura-se a prepotência do 

âmbito moral do socius. De outra maneira, na moralidade decide-se o bom e o mal, o 

bom e o ruim, sistemas de valores que transitam condições valorativas e interpõe as 
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suas avaliações sobre o conjunto dos corpos sob seu jugo. Independentemente da 

orientação, produz-se. Na tradição repousa o arquivo das interpretações, como 

vigência da moralidade do costume vigente. A loucura como índice de ruptura, como 

expressão dos devires animais. Primeiro o grupo, o conjunto de suas avaliações, 

depois os indivíduos, ou primeiro a cabeça, depois o rosto, logo após o sujeito. Nessa 

senda, decidi-se o caminho pela qual algum tornar-se se efetiva. Um pouco de corpo 

e aplicações e mnemotécnicas... Desse modo, no palco, no drama dos das efetuações 

do poder desfilam, as figuras dos socius, as máquinas abstratos, os agenciamentos de 

poder, o corpo, o organismo, os órgãos, o rosto e os processos de subjetivação. A 

formação lançada nas suas inumeráveis composições. No rosto redunda a totalidade 

da imposição das semióticas.  

 
“Na verdade, não há senão inumanidades, o homem é somente feito de 
inumanidades, mas bastante diferentes. A inumanidade primitiva, a do 
pré-rosto, é todo a plurivocidade de uma semiótica que faz da cabeça uma 
pertença ao corpo, a um corpo já relativamente desterritorializado, em 
ramificação com devires espirituais-animais. Para além do rosto, uma 
inumanidade ainda completamente diferente: não mais a da cabeça 
primitiva, mas a dos “dispositivos rastreadores” onde os pontos de  
desterritorialização devem operatórios, as linhas de desterritorialização 
devem positivas absolutas, formando estranhos devires novos, novas 
plurivocidades”. (Deleuze, 1980/2012. P. 68) 

 

9 - Compor com a variação dos nomes a variação da desrostificação. Para cada sílaba 

do nome, um órgão facial correspondente. Escolha de nome, construção de um rosto, 

em outras significâncias, em outras subjetivações. Agora, com dentes, sem boca. Com 

olhos, sem ouvidos. Com testa, sem voz, com testa e orelhas, como silêncios e 

escuridões, dispare relações, escape e deixe escapar as sinuosidades, os múltiplos, 

potencializando agenciamentos outros e inusitadas disposições. Ode ao múltiplo e à 

variação. Como questão, a visibilidade da construção do rosto e sua vinculação com 

o nome e os processos de subjetivação arrolados nos processos de formação. 

Agenciamentos, escolha de fragmentos de estratos de personagens, cenas do 

cotidiano.  Carta ao meu pai, fragmentos de metamorfoses, rastros de um romance 

punk, resíduos de enterros e cadáveres, o sol e céu de sob o olhar de um crime. 

Beijos, saudações e abraços, lançados em agenciamento com preenchimento de 
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álbum de família.  Transtornar a autobiografia, como dispositivo para forçar o 

desentocar das semióticas da máquina da rostidade. 

 

9.1 – A problemática que nos guiará nessa oficina colocará em questão o modo de 

dar-se como corpo, pois “sou todo corpo e, nada, além disso.” (NIETZSCHE, 

1884/2011, p. 45). Falar-se-á da constituição de um corpo, mediado pela máquina da 

rostidade, na hegemonia de uma disposição.  Por corpo compreender-se-á, 

perspectivamente, o aquilo que somos,  expresso na hierarquia a partir da qual nos 

configuramos. A configuração dá-se nos conflitos das tensões que se sobrepõem, na 

alternância do predomínio, nas relações de mando/obediência, expressos na 

provisoriedade alcançada por uma forma. Nesse ponto, desaguaremos nas indagações 

sobre os sentidos da forma, quando a mesma se torna hegemônica e passa a se 

determinar como o destino para o qual tende uma determinada civilização. Pretende-

se por esse viés tencionar a noção de corpo e os processos pelos quais determinada 

forma-corpo veio a predominar no Ocidente, bem como confrontar-se com o sentido 

da educação lançado na vigência de uma hierarquia. Pretende-se, com Nietzsche e 

Deleuze, colocar em evidência a composição dos corpos, em especial a máquina da 

rostidade. Colocar-se nesse lugar é manter-se na compreensão daquilo que nos 

tornamos. Colocar-se nessa escuta é indagar-se sobre o que podem os corpos quando 

entram em determinadas relações, quando se submetem a hierarquias que nascem do 

desprezo pelo corpo. 
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10 – Intrigante destino... Brinda-nos como o convite... Na reinvenção naquilo 

tornamos... Nos inúmeros possíveis... Para além do rosto, lançado no rastro, 

demasiado outro... Como formar, sem informar?  
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 A partir de um convênio de colaboração assinado com a Academia de Ciências 

da França, que desenvolve o programa La Main à La Pâte, a Academia Brasileira de 

Ciências vem, desde 2001, estimulando atividades de educação em ciências no Brasil. 

O nome do programa no Brasil é ABC na Educação Científica – “A Mão na Massa”, e 

representa o empenho da Academia em estimular a educação em ciências no país, 

promovendo “[...] qualidade científica e o avanço da Ciência brasileira” (s/d, p. 4). O 

documento intitulado de Educação em Ciências no Brasil, organizado por Simon 

Schwartzman e Micheline Christophe, a partir da solicitação da Academia Brasileira 

de Ciências, traz um levantamento sucinto do realizado até aqui, pela Academia e 

outros projetos de educação em ciências existentes no Brasil, “[...] à luz da literatura 

internacional especializada e de visitas, consultas, contatos e observação do trabalho 

dos principais projetos de educação infantil de ciências no país [...]” e faz sugestões e 
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recomendações visando contribuir para que iniciativas nesta área possam ser 

desenvolvidas (s/d, p. 4). 

 O referido documento conclui que, apesar do aumento significativo da 

produção científica acadêmica no Brasil, muito se precisa avançar nos estudos e 

iniciativas referentes à educação em ciências para crianças, e entende que os 

professores precisam receber acompanhamento de forma mais sistemática e apoio 

para que seja possível identificar se estão seguindo as práticas recomendadas pelos 

programas, e se há por parte dos alunos o desenvolvimento de conhecimentos e de 

atitudes em relação à educação em ciências.  

 O termo “educação em ciências” é apresentado como a transmissão de “[...] 

conhecimentos gerais sobre a ciência e a tecnologia como fenômenos sociais e 

econômicos até a formação nos conteúdos específicos de determinadas disciplinas 

[...]” incluindo o que se costuma denominar de 'atitude' ou 'método científico' de uma 

maneira geral; processo que vai desde a educação inicial até a educação superior. 

(p.4). 

 Nessa perspectiva envolve a educação em ciências para crianças pequenas, 

considerando para isso o entendimento de que a criança é ativa, criativa e sujeito de 

suas aprendizagens e desenvolvimento, como alguém que tem voz e importância 

social. Deste modo, a inclusão da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica, nas discussões que hoje são realizadas na pesquisa educacional e nas políticas 

públicas, tem sua relevância atrelada à consolidação de saberes referentes a esse nível 

de ensino, possibilitando um olhar mais atento e crítico sobre as questões 

relacionadas a ele, especialmente sobre a formação de professores.  

 A valorização do conhecimento e dos saberes da prática docente, somada aos 

estudos, às teorias, permitem questionar a própria prática, podendo, desta forma, 

levar a mudanças significativas que, efetivamente, integrem a teoria à prática, 

diminuindo a distância entre aquilo que se aprende e aquilo que de fato é necessário 

aprender para lidar com as grandes dificuldades presentes na realidade educacional 

brasileira. 

 Discutir a viabilidade de ensinar ciências às crianças da pré-escola nos reporta 

a fala de que “a criança pequena está a iniciar sua jornada em nosso mundo, a ela 



     503 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

tudo encanta, o vento a mover as folhas, as bolinhas de sabão a flutuar no ar, o 

parafuso colocado em uma cadeira” (ARCE; SILVA; VAROTTO, 2011, p. 21). As 

crianças são naturalmente curiosas pelos fenômenos que ocorrem no mundo e o 

ensino de ciências possibilita explorar e conhecer melhor esse mundo em que está 

inserida como também desenvolver habilidades de raciocínio. 

 Dar vida à ciência em sala de aula e fora dela, acaba por modificar o foco do 

ensino dos fatos para o ensino das crianças, em um processo de descoberta que se 

caracteriza por ser dinâmico e vigoroso, considerando as peculiaridades das crianças. 

Entendendo que: “A abordagem circunstancial às ciências pode ocorrer a qualquer 

momento e em qualquer local, sempre que a curiosidade infantil for despertada por 

algo significativo [...]” (HARLAN; RIVKIN, 2002, p. 46). 

 Para Arce, Silva e Varotto (2011, p. 30): “[…] a medida que o mundo 

descortina-se por meio dos objetos e da linguagem a criança interessa-se cada vez 

mais pelo mundo das atividades realizadas pelos homens e pelas relações sociais 

travadas por elas”. Ratificam que a psicologia sócio-histórica, pontua a importância 

de um trabalho intencional, que possibilite à criança sua constituição enquanto ser 

humano, com capacidade para intervir, modificar e explorar o mundo. 

 Reis (2008) diz que as crianças são cientistas ativos que procuram satisfazer 

suas curiosidades sobre o mundo ao seu redor. Ao se procurar solucionar algum 

problema são utilizadas as bases intelectuais constituídas em qualquer ambiente 

investigativo. Desta forma, quando se desenvolve um trabalho investigativo que 

procura a solução de problemas, cria-se “um instrumento adequado ao 

desenvolvimento de capacidades como observar, classificar, prever, medir, 

interpretar, discutir, colaborar e comunicar” (REIS, 2008, p. 17). 

 Para Saviani (2011) o ensino de ciências é uma das tarefas fundamentais da 

escola e deve assegurar uma mudança de mentalidade implicando não apenas a 

passagem da mentalidade de senso comum para a científica, mas a passagem da 

mentalidade mágica para a mentalidade científica. Esse autor nos informa que não 

faz sentido e é antes de tudo antieducativo transmitir às crianças explicações 

fantasiosas e mágicas, e afirma  “a formação baseada na ciência deve ser a orientação 
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da educação em seu processo global, portanto, cabe adotá-la desde a mais tenra 

idade” (SAVIANI, 2011, p.15).  

A aprendizagem promovida pelo ambiente escolar tem um valor significativo 

uma vez que, com a intervenção dos professores a partir do conhecimento do nível 

de desenvolvimento dos alunos podem dirigir o ensino para estágios de 

desenvolvimento ainda não alcançados por eles. Desta forma, “[...] o aprendizado 

escolar é elemento central no seu desenvolvimento” (KOLL, 2010, p. 64) e o professor 

que sabe disso desempenhará seu papel com essa intenção, com a consciência de sua 

ação pedagógica para esse fim. 

A educação científica deverá promover uma compreensão básica da ciência e o 

desenvolvimento de uma atitude mais crítica que reconheça, concomitantemente, as 

potencialidades, limitações e os comprometimentos ideológicos dos 

empreendimentos científicos. No argumento moral, a educação científica permite o 

contato com a prática científica, o conjunto de normas, de obrigações morais e 

princípios éticos inerentes a ela, e que são úteis para a sociedade (REIS, 2006). 

 O tema de pesquisa surgiu a partir da necessidade de que se precisa avançar 

nos estudos referentes à educação em ciências para crianças, entende que os 

professores precisam receber acompanhamento de forma sistemática sobre o 

desenvolvimento de conhecimentos e de atitudes em relação à educação em ciências. 

Envolve a educação em ciências para crianças pequenas, considerando o 

entendimento de que a criança é ativa, criativa e sujeito de suas aprendizagens e 

desenvolvimento.  

A formação de professores precisa contemplar a criança não como um sujeito 

universal, único e a-histórico, mas como alguém que aprende nas relações 

significativas que estabelece com as outras pessoas (adultos e outras crianças) nas 

atividades que realiza. Assim, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI (2010), os professores precisam impulsionar o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos, e buscar “[…] articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico [...]”. 
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 Integrando possibilidades de que o ambiente educativo ofereça às crianças 

experiências instigantes acabamos por alimentar sua capacidade natural e humana 

de conhecer e se esta ação educativa for realizada com sensibilidade, valorizando 

seus interesses, sua natureza e suas necessidades, carregamos essa vivência de afeto, 

que é um dos importantes componentes do conhecimento e da aprendizagem 

(HARLAN; RIVKIN, 2002). O aspecto afetivo relacionado ao ato de conhecer e 

aprender inclui multifacetas, como a curiosidade, as reações emocionais provocadas 

pelas experiências de vida e a autoconfiança. O desejo natural do ser humano em 

conhecer e compreender o mundo nos permite, criteriosamente, organizar coletas, 

testar possibilidades e partilhar informações, que nos leva a definição de ciência, que 

deriva da palavra latina scire, “[...] que significa conhecer” (HARLAN; RIVKIN, 2002, 

p. 22). 

 É preciso entender que a infância é uma etapa da vida rica em atividades e em 

descobertas, percebendo e compreendendo, enfim, as especificidades infantis. A 

partir desse entendimento, “[...] ao integrarmos experiências científicas com outras 

áreas do currículo, ajudamos as crianças a aumentarem seu desempenho mental 

[...]”, uma vez que há o enriquecimento de várias conexões e relações de estilos 

diferentes de entendimento, associação e aplicação de informações, favorecendo, 

assim, a retenção de conceitos, já que as vias neurológicas se tornam mais sofisticadas 

(HARLAN; RIVKIN, 2002, p. 28). 

 É importante considerar a criança como ser ativo de seu processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem, sendo o professor o mediador desse processo, 

com o papel de “[...] facilitador social das capacidades infantis para solucionar 

problemas [...]”, trabalhando junto à criança e a orientando na aprendizagem por 

descoberta, fortalecendo a exploração ativa de problemas, auxiliando na 

ressignificação das experiências e ampliando a aprendizagem conceitual (HARLAN; 

RIVKIN, 2002, p. 46). As instituições infantis devem ter uma organização intencional 

de atividades amplas e diversificadas, e que possibilitem a criança se expressar. A 

criança compreende o ambiente a seu modo, pela interação que estabelece com ele, e 

isso, segundo as autoras, é uma ação natural. 
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 Não há uma formação específica em ciências, especialmente na Educação 

Infantil, e para que o professor tenha condições de impulsionar a capacidade criativa 

e a curiosidade da criança, precisa conhecer bem os conteúdos relacionados aos 

temas científicos que está trabalhando, assim como uma formação que o possibilite 

identificar o nível de desenvolvimento do pensamento infantil para entender sua 

forma de contextualizar o mundo. É preciso reconhecer que a aprendizagem da 

criança se inicia bem antes da aprendizagem escolar, existe uma história anterior a 

ser respeitada e considerada. O entendimento da criança como um sujeito histórico e 

concreto, nos leva a modificar a forma de perceber o trabalho do professor. Nessa 

mudança de concepção a respeito do processo educativo, entendemos ser necessária 

a humanização e a valorização da criança. Isso implica entendê-la como um ser ativo 

que, ao vivenciar experiências com o outro, amplia cada vez mais sua relação com o 

mundo, desenvolvendo, assim, suas especificidades humanas (VYGOTSKI, 2000). 

 Para que seja possível a aprendizagem uma relação firme e segura entre a 

criança e o professor é fundamental. A aprendizagem melhor se dá quando a criança 

percebe que há uma relação de interesse e preocupação pessoal por parte do 

professor. A atitude positiva do professor ao ensinar ciências e o reconhecimento 

dessa aprendizagem na vida dos alunos permite o ensino além dos livros e textos, 

fortalecendo princípios que propiciem à criança a descoberta de conceitos científicos 

pela experimentação. 

 A Pesquisa objetivou conhecer se, e como, é realizado o trabalho voltado para 

educação em ciências nas escolas de educação infantil da zona urbana do município 

de Alto Alegre-RR. Envolve um diagnóstico sobre formação inicial e continuada de 

professores, assim como a identificação e verificação da prática pedagógica, 

analisando se a mesma favorece o pensar científico da criança. Os atores são os 

professores que atuam em escolas de educação infantil do referido município. Para a 

realização da pesquisa os métodos qualitativo e quantitativa foram utilizados. 

Dalfovo, Lana e Silveira (2008), a partir da posição de Diehl, a pesquisa é 

caracterizada pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem 

possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 
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segurança; a pesquisa qualitativa por sua vez, descreve a complexidade de 

determinado problema, sendo necessário compreender e classificar os processos 

dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo de mudança, possibilitando o 

entendimento das mais variadas particularidades dos indivíduos.  

 O instrumento metodológico utilizado se efetivou por meio de aplicação de 

questionário à Secretária de educação do município, assim como aos professores. Os 

resultados obtidos no diagnóstico inicial foram: os 17 professores que participaram 

do estudo tinham idade média entre 30 e 40 anos; 13 eram especialistas, 1 licenciado 

e 3 com magistério. Quanto ao tempo de serviço na educação infantil, 35% exerciam 

suas funções a mais de 5 anos. Os professores manifestaram a importância de se 

considerar a criança como ser social e histórico e respeitar suas especificidades, 

considerando o nível de desenvolvimento individual.  

 Em relação ao ensino de ciências para crianças, os professores reconheceram a 

importância, sabem que ciência está no dia a dia de todos, mas necessitam de mais 

formação para efetivarem suas práticas pedagógicas com as crianças, na busca de 

alternativas metodológicas que atinjam os temas suscitados pelas crianças em sala de 

aula. Os resultados desse estudo possibilitarão a elaboração de um programa de 

educação em ciências para a educação infantil. Esta Pesquisa tem sua relevância, uma 

vez que entendemos a importância de se integrar às práticas pedagógicas temas 

científicos que estejam relacionados com os interesses, questionamentos e 

preocupações das crianças.  

É mister que os profissionais para a Educação Infantil recebam uma formação 

que os prepare para realizar adequadamente o atendimento aos pequenos, ao 

considerar, valorizar e respeitar suas características peculiares. Busca-se, desta forma, 

contribuir, a partir desta pesquisa, com a formação do professor de Educação 

Infantil, considerando os dados obtidos na pesquisa realizada, objetivamos 

desenvolver uma proposta de educação em ciências que possibilite entender como a 

criança percebe seu ambiente e a si mesma, como pensa, como constrói seu 

conhecimento e transforma suas condutas, a partir de espaços e atividades que 

orientem sua experiência e aprendizagem científica.  
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Precisamos ir em busca de possibilidades de avanços e desafios na Educação 

Infantil, em uma perspectiva que considera e valoriza a capacidade cognitiva e 

criativa da criança, assim como o aprendizado de ciências de forma lúdica, 

considerando o jeito peculiar de a criança compreender o mundo. Nesse processo, a 

formação de professores com perfil para realização de práticas pedagógicas que 

favoreçam o desenvolvimento e aprendizagem das crianças em uma perspectiva de 

educação em ciências se faz importante e merece uma discussões e debates mais 

ampliados. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Criança; Formação de Professor; Educação em 

Ciências. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta o relato de prática docente de aulas de português para estrangeiros 
conforme o projeto de extensão “Ensino da Língua Portuguesa como acolhimento dos alunos 
estrangeiros recepcionados pela CRINT”. Em virtude de seu processo de internacionalização, 
a Universidade Federal de Roraima (UFRR) recebe vários alunos estrangeiros, tanto de 
graduação como de pós-graduação. Os estudantes chegam à UFRR por meio de Programas 
de intercâmbio internacional, tais como: Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 
(PEC-G), Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC), Programa de 
intercâmbio Brasil/Colômbia (BRACOL), Brasil/México (BRAMEX) e PITZER COLLEGE 
(Estados Unidos). Neste contexto, a Coordenadoria de Relações Internacionais (CRINT) 
sentiu a necessidade de criar um curso de Português como Língua Estrangeira para estes 
estudantes, com o intuito de auxiliá-los na aquisição das competências comunicativas do 
português, bem como com o processo de inserção e socialização. A ação busca, ainda, 
preparar os alunos para o exame de Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (CELPE-BRAS), que é obrigatório para o início do curso de graduação para 
alunos do PEC-G, enquanto que os estudantes do PAEC podem realizá-lo até o término da 
pós-graduação. O projeto tem suporte financeiro da CRINT e infraestrutura de salas de aula 
da própria UFRR. As aulas para os alunos de graduação são ministradas por bolsistas 
selecionados dentre os acadêmicos de Letras e para os alunos de pós-graduação conta-se com 
a participação de professores colaboradores. O presente relato foi elaborado com base nas 
observações docentes realizadas com a metodologia de Diários de Aula (ZABALZA, 2011) e 
discutido à luz das teorias com o apoio técnico. O curso teve a duração de 20 horas 
presenciais, com assistência virtual por meio de e-mails ou mensagens, cujo objetivo era o 
auxílio com a escrita acadêmica para as dissertações. Trata-se de uma turma constituída de 
alunos oriundos de países de língua espanhola, todos devidamente matriculados em 
diferentes cursos de mestrado na UFRR. Observou-se o contato linguístico e a necessidade de 
expressão oral para o convívio social, bem como a compreensão de expressões idiomáticas. 
Espera-se contribuir com a formação dos alunos de Letras/UFRR. 
Palavras-chave: Português como Língua Estrangeira. Alunos estrangeiros. Prática docente. 
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TEACHING OF PORTUGUESE AS A FOREIGN LANGUAGE FOR POST-GRADUATE 
STUDENTS AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF RORAIMA 

 
ABSTRACT 

This work presents the report of teaching practice of classes of Portuguese for foreigners according to 
the extension project "Teaching Portuguese Language as host of foreign students received by CRINT". 
Due to its internationalization process, the Federal University of Roraima (UFRR) receives several 
foreign students, both undergraduate and postgraduate. Students come to UFRR through 
international exchange programs, such as: Student Program-Graduation Agreement (PEC-G), 
Program of Alliances for Education and Training (PAEC), Brazil / Colombia Exchange Program 
(BRACOL), Brazil / Mexico (BRAMEX) and PITZER COLLEGE (United States). In this context, the 
Coordination of International Relations (CRINT) felt the need to create a Portuguese as a Foreign 
Language course for these students, with the purpose of assisting them in acquiring Portuguese 
communicative skills, as well as the process of insertion and socialization. The action also seeks to 
prepare students for the Certificate of Proficiency in Portuguese for Foreigners (CELPE-BRAS), which 
is mandatory for the beginning of the undergraduate course for PEC-G students, while the students of 
the PAEC can complete it until the end of the graduate. The project has financial support from CRINT 
and UFRR's classroom infrastructure. The classes for undergraduate students are taught by selected 
scholars from the undergraduate students and graduate students are counted on the participation of 
collaborating professors. The present report was elaborated based on the teachers' observations made 
with the methodology of Classroom Diaries (ZABALZA, 2011) and discussed in the light of theories 
with the technical support. The course lasted 20 hours in person, with virtual assistance through e-
mails or messages, whose purpose was to help with academic writing for dissertations. It is a group of 
students from Spanish-speaking countries, all duly enrolled in different master's degrees at UFRR. It 
was observed the linguistic contact and the need for oral expression for social interaction, as well as 
the understanding of idiomatic expressions. It is hoped to contribute to the formation of students of 
Letters / UFRR. 
 
KEYWORDS: Portuguese as a Foreign Language. Foreign students. Teaching practice. 

 
 
Introdução 

 

A sociedade do século XXI insere-se em um contexto onde a diversidade 

cultural e linguística é uma realidade. Esta heterogeneidade deve-se, em grande 

parte, à globalização e aos fluxos migratórios. O estado de Roraima, situado no 

extremo norte do Brasil, apresenta uma realidade muito diversificada no que tange à 

população. Trata-se de indígenas, roraimenses e muitos migrantes e imigrantes.  

O fluxo migratório é favorecido pela localização geográfica na tríplice 

fronteira Brasil-Venezuela-Guiana e também pela recente história do estado, que fora 

criado a partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Assim, as pessoas 

buscam oferta de saúde, educação e trabalho. 

Neste contexto está a Universidade de Roraima (UFRR) que foi implantada 

em 1989, quatro anos após ter sido autorizada pela Lei número 7.364/85. Os 

primeiros cursos vieram atender à necessidade local: a formação docente, visto que 
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havia muitos professores leigos atuando em Roraima, por isso, nos primeiros anos da 

UFRR falava-se muito em dois pilares: ensino e extensão. Com a capacitação dos 

professores é que a sociedade roraimense passou a falar no terceiro pilar: pesquisa. 

Os docentes da UFRR “enxergaram” muitas possibilidades de pesquisa e 

também foram buscando sua capacitação em mestrado e doutorado com temas 

relevantes para a região: história de migrantes, língua e cultura indígena, fronteira, 

estudo do solo, das plantas e animais da região entre outros.  

 

A universidade federal de Roraima 

 

 A Universidade Federal de Roraima (UFRR) foi criada em 1989. Atualmente 

possui 47 cursos superiores, sendo 26 bacharelados, 20 licenciaturas e 1 tecnológico, 

com atuação nos tres Campi: Paricarana, Cauamé e Murupu. Há, ainda, 12 cursos de 

mestrado, 4 cursos de doutorado e a oferta da Educação Básica no Colégio de 

Aplicação e da Educação Técnica e Tecnológica na Escola Agrotécnica. 

Em razão de seu processo de internacionalização, a UFRR vem recebendo, 

por meio de Programas de intercâmbio internacional, gerenciados pela 

Coordenadora de Relações Internacionais (CRINT), alunos estrangeiros, tanto de 

graduação como de pós-graduação. Os estudantes chegam à UFRR por meio dos 

Programas: Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), Programa de 

Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC), Programa de intercâmbio 

Brasil/Colômbia (BRACOL), Brasil/México (BRAMEX) e PITZER COLLEGE.  

 Diante dessa realidade, decidiu-se oferecer um curso de Português como 

Língua Estrangeira para os estudantes estrangeiros recepcionados pela CRINT, 

objetivando auxiliá-los com o processo de desenvolvimento de competências 

linguísticas e comunicativas em português, com sua inserção e socialização na 

sociedade roraimense, assim como prepará-los para a realização do exame de 

Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS). 

 Esse curso foi oferecido desde 2014 pelo Núcleo de Estudos de Línguas 

Estrangeiras (NUCELE) em parceria com a CRINT. No início de 2017 a CRINT 

reformulou o projeto e passou a administrá-lo diretamente. 
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 Dentre as ações realizadas no projeto há os encontros pedagógicos nos quais 

foi problematizado pelas professoras que ministravam aulas nos anos anteriores a 

necessidades dos alunos da pós-graduação de um conhecimento instrumental da 

língua portuguesa para elaboração de seus trabalhos científicos.  Em razão do 

exposto, criou-se um curso específico para esses alunos. 

 

As aulas 

 

O curso foi apresentado à docente com o objetivo de trabalhar a escrita 

acadêmica dos alunos em uma proposta de trabalho de 20 horas que contemplasse os 

conteúdos gramaticais em dez quartas-feiras com a duração de duas horas a aula. O 

dia da semana foi escolhido a partir da disponibilidade de horário dos alunos. 

Havia 15 alunos inscritos, mas somente sete eram assíduos. Destes seis 

oriundos de países de língua espanhola e um de língua francesa, mas com 

conhecimento de espanhol. Foi feito um levantamento da origem dos alunos, de seu 

pré-conhecimento sobre a língua portuguesa e as limitações, de modo que a turma 

revelou um quadro bem diversificado: alguns alunos (venezuelanos) já haviam 

participado de curso de português, alguns já estavam residindo em Boa Vista desde 

2016 e aprenderam a língua portuguesa na convivência e poucos eram recém-

chegados ao Brasil. Em relação às limitações, todos apontaram a necessidade de falar 

bem o português. 

 Fez-se a opção de registrar as aulas em diários de aulas conforme Zabalza 

(2011) a fim de promover uma constante autoavaliação da prática docente “pois a 

narração responde não apenas ao critério de refletir a realidade como a possibilidade 

de imaginar ou recriar as situações que se narram” (ZABALZA, 2011, p. 15). O uso 

dos diários ajudou no registro das necessidades apresentadas pelos alunos, 

compondo assim a metodologia de pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011). Vale ressaltar 

que diários de aula não são registros de frequência e de conteúdos ministrados. 

Trata-se de narrar a si mesmo, a prática docente, o que ocorre na aula e até mesmo as 

impressões e sentimentos docentes. 
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A metodologia utilizada foi centralizada nas necessidades dos alunos e na 

comparação linguística. A sequência de conteúdos foi atendendo às solicitações dos 

alunos e em todas as aulas havia o momento para tirar dúvidas, principalmente no 

que se refere à linguagem coloquial, isto é, foi proporcionada uma relação dialógica 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto à avaliação, os alunos que realmente participaram do curso 

apresentam bons resultados na escrita, que foi o objetivo geral das aulas. No entanto, 

todos demonstram grande interesse em ter o domínio da fala, principalmente para 

interação e apresentação de trabalhos. Vale ressaltar que o curso não foi elaborado 

com a previsão de provas e notas, permitindo uma avaliação qualitativa do 

desempenho discente. 

Os alunos estrangeiros matriculados em curso de pós-graduação podem 

participar das aulas de Português como Língua Estrangeira que ocorre todas as 

manhãs. No entanto, as aulas dos cursos de mestrado também ocorrem no turno 

matutino. Então, a coordenação do programa de extensão planejou um curso para 

apoiar a escrita da dissertação de artigos científicos solicitados nas disciplinas dos 

cursos de mestrado. Trata-se, portanto, de um curso de Português Instrumental. 

A primeira aula teve como conteúdo um conhecimento geral sobre as classes 

gramaticais em português. Destaca-se que a professora é graduada em Letras com 

habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa; Mestre em Letras e Doutoranda 

em Educação. Além disso, estuda espanhol na UFRR. Sendo assim, procurou fazer 

um paralelo linguístico a fim de auxiliar a compreensão discente. Por muitas vezes, 

foi preciso recorrer à tradução. 

A segunda aula foi um trabalho exclusivo com a letra X. Em espanhol a letra 

x apresenta apenas dois sons distintos, enquanto que em português são cinco. A 

turma montou uma lista de palavras com substantivos, verbos, adjetivos e advérbios 

que apresentassem a letra X e depois separou em colunas para auxiliar a 

aprendizagem dos sons. 

A partir da terceira aula, buscou-se trabalhar com a necessidade dos alunos 

de modo que foi solicitada uma produção de texto a partir do tema "Quem sou eu?". 

A escrita levou à percepção de algumas necessidades: gênero (masculino e feminino), 
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colocação pronominal, crase, acentuação e conectivos. 

A descoberta da diferença do gênero foi como para um aluno brasileiro 

aprendendo espanhol. Ouvia-se "Ah!" como de encantamento por entender. Um 

recurso que os alunos utilizaram por iniciativa própria foi a elaboração de uma lista 

comparativa.  

Para trabalhar a questão de colocação pronominal, escolheu-se partir do 

poema modernista de Oswald de Andrade "Pronominais" o que conduziu ao debate 

"brasileiro fala de uma forma, mas deve escrever de outra".  

 
Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
Oswald de Andrade (CEREJA; COCHAR; CLETO, 2009). 
 

Os alunos perceberam que entre o primeiro e o último versos há muitas 

diferenças existentes entre a língua que a gramática normativa considera correta e a 

língua efetivamente falada pela maioria das pessoas, ou seja, para se comunicar, o 

falante não precisa dominar as regras da gramática escolar.  

 
Aula de Português 
 
A linguagem 
na ponta da língua, 
tão fácil de falar 
e de entender. 
A linguagem 
na superfície estrelada de letras, 
sabe lá o que ela quer dizer? 
 
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
e vai desmatando 
o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas, 
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 
 
Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 
em que levava e dava pontapé, 
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a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a prima. 
 
O português são dois; o outro, mistério. 
 
Carlos Drummond de Andrade (INFANTE, 2006). 
 
 

As poesias apresentadas abriram caminhos para outros textos literários em 

Língua Portuguesa. Além disso, cada aluno recebeu um exemplar de coletânea de 

textos de alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima 

(HAHN; BRITO; SANTOS, 2011; HAHN; MARINHO 2017). 

A crase foi trabalhada de forma trilíngue. Redigiu-se a frase em português: 

Eu vou à praia todos os dias. Passou-se a frase para o espanhol: Yo voy a la playa todos 

los días e para o inglês: I go to the beach everyday. Deste modo, os alunos perceberam 

que crase é o encontro da preposição com o artigo definido e que o fenômeno não 

ocorre em outra língua porque as palavras são diferentes. Com a estratégia da 

comparação linguística, ficou mais fácil identificar quando usar a crase ou não. 

Almeida Filho (2007) afirma que é necessário reconhecer que as semelhanças 

entre as línguas podem suscitar a sensação de que a aprendizagem será facilitada, 

mas o professor deve ter cuidado e apresentar claros definidores da nova língua. 

Desta forma, o exemplo aplicado foi útil para apresentar a crase. No entanto, não será 

regra para todos os casos de crase. 

Em relação à acentuação, descobriu-se que algumas palavras são acentuadas 

de forma muito parecida com a língua espanhola. No entanto, seria necessário 

cuidado para não confundir. Chegou-se à mesma conclusão em relação aos 

conectivos. 

À medida que o curso avançava e os alunos adquiriam confiança na 

professora, surgiram novas necessidades: entender as questões da oralidade que 

interferem na convivência. As expressões idiomáticas causava dúvida e até espanto 

em alguns alunos. As palavras cortadas pareciam muito diferentes da gramática. 

"Professora, brasileiro não diz está. Brasileiro diz 'tá'".  

Em meio às dúvidas, descobriu-se a prática de brincadeiras ofensivas. Os 

alunos aceitavam os "apelidos" por desconhecimento de seus significados. 

Expressões de gíria como "boiola", "patricinha", "bossal" circulavam naturalmente.  



     516 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Os alunos estrangeiros são muito corrigidos por brasileiros que desconhecem 

sua própria língua. As palavras cambiar e olvidar compõem o léxico da Língua 

Portuguesa, mas toda vez que eles falam são interrompidos: "Não é cambiar; é 

trocar". 

Uma observação muito importante que os alunos colocam é o uso de 

estrangeirismos em grande quantidade, porém com pronúncia "aportuguesada", 

como no caso de mouse, internet, whatsapp, shopping center, AIDS, notebook, laptop entre 

outras.  

Mello (1999, p.23) nos ajuda a compreender que a língua não é apenas 

 

um sistema de sons, um conjunto de unidades significativas dispostas em 
uma cadeia morfossintática. É muito mais do que um instrumento de 
comunicação. Uma língua é um comportamento social e como tal está 
intrinsecamente ligada à vida, à cultura e à história de um povo. São os 
falares, os modos de ser, os valores, as crenças que fazem com que os povos 
sejam diferentes ou semelhantes, porém singulares. Não há sequer dois 
grupos sociais idênticos em todos os seus aspectos, inclusive o lingüístico. 
(MELLO, 1999, p. 23). 

 

Além das produções realizadas em sala, a professora solicitou o envio de 

projetos e artigos por e-mail para verificar a escrita científica, chegando à conclusão 

que os alunos escrevem muito bem. As correções necessárias referem-se ao gênero e 

uso de conectivos, são correções de tradução e não de construção como este exemplo: 

 

Considerações finais 

 

 Percebemos que os alunos apresentam muitas necessidades que foram 

apresentadas à CRINT em forma de relatório a fim de que para a composição de 

novas turmas leve em consideração a voz do aluno. 

 Logo na chegada dos alunos, além da recepção são necessárias reuniões 

esclarecedoras sobre o exame de proficiência a ser realizado durante o período do 

curso de mestrado. 

Os alunos aprendem a norma culta e a utilizam de forma correta. Porém, 

sentem-se confusos diante da linguagem coloquial. Um bom exemplo é a colocação 
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pronominal, conteúdo de grande dificuldade para brasileiros, visto que a “gramática 

da fala” não corresponde à “gramática normativa da Língua Portuguesa”. 

Há uma revelação, mesmo que de forma indireta, de preconceito linguístico, 

que se realiza em “brincadeiras” que não conseguiam entender. Além disso, os 

alunos sofrem constantes correções orais tanto dos professores quanto dos colegas. 

Os verbos “cambiar” e “olvidar” fazem parte do léxico da Língua Portuguesa com o 

mesmo sentido que na Língua Espanhola. No entanto, os alunos são tão corrigidos 

no convívio com os brasileiros que, quando alguém utilizava estes verbos em sala, 

logo alguém corrigia. Foi uma verdadeira surpresa encontrar esses verbos no 

dicionário. 

Esperamos dar apenas o primeiro passo no que diz respeito ao ensino de 

português como língua estrangeira e contribuir tanto para a formação docente 

quanto para a formação pessoal no âmbito da reflexão a respeito da prática docente. 
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Resumo 
O trabalho em construção tem como proposta a problematização da formação docente. O 
“problemático não tem a ver com a resolução de problemas” (CLARETO, 2011, p. 22). Escapa 
à procura de respostas. O problemático como invenção de problemas, “como acontecimento 
que vai se dando junto a encontros” (CLARETO, 2011, p. 22). E em um exercício de escrita, 
lança-se ao desafio de cartografar os contornos de um processo de formação que vem se 
fazendo entre territórios de passagem. Neste, a cartografia se dá nas proximidades do 
pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), como um “método cuja produção de 
dados não acompanha a linearidade cronológica e histórica dos fatos e, sim, a 
processualidade dos acontecimentos” (ROTONDO, 2011, p. 173). Capturados, corpos se de-
formam nas tramas entrelaçadas em um território que pretende formar. Que formação? 
Desconfiar. Uma formação? Ficar à espreita. Múltiplas formações? As linhas que aqui 
deslizam, envolvem-se com a narração da experiência de dois corpos-professoras-
pesquisadoras que vêm experimentando novos arranjos e exercitando a criação de modos 
outros de compor com uma formação docente. “Experimentação em um movimento de 
desterritorialização do plano da representação para o plano do acontecimento” 
(BELCAVELLO, 2017, p. 106). Entre disciplinas de um curso de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, encontros com o Travessia Grupo de Pesquisa e 
atividades docentes desenvolvidas em escolas da Rede Pública Municipal e Estadual de 
Ensino do município de Juiz de Fora/MG, formações vão sendo re-inventadas. Exercita-se 
uma educação-acontecimento, “no que acontece” (DELEUZE, 2011, p.152), inesperada, 
imprevisível, indecifrável. Uma educação que atravessa, é atravessada e se deixa atravessar 
pelo fluxo do existir; que compõem vidas em intensos e potentes processos de subjetivação; 
que se faz entre banalidades, com a potência do menor, do “mínimo” (GALLO, 2014, p. 24); 
que se produz com os “afetos” (ALVARENGA, 2012, p. 35) e efeitos e e e... Em meio a este 
fluxo contínuo, tudo o que está no caminho é arrastado. Algumas coisas ficam para trás, 
outras se desviam, entram em conexão e se metamorfoseiam. Corpos são lançados para fora 
do abrigo. Perigo! Linhas de fuga são criadas produzindo “buracos no espaço estriado do 
sistema educativo”, rasgando o abrigo acadêmico e fazendo “vazar singularizações” 
(GALLO, 2010, p. 241). Uma fissura que produz abalos e se abre provocando o 
atravessamento de “um pouco de caos livre e tempestuoso” (ROTONDO, 2011, p. 173) em 
um território do formar. 
Palavras-chave: Formação docente; Educação; Experimentação; Acontecimento. 
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Não nos cabe temer ou esperar, mas criar novas armas83  

 

Em um clima de grande tensão, é pulsante a discussão que envolve os rumos 

da formação docente no cenário educacional que se apresenta, especialmente, no 

Brasil. Entre questões políticas, econômicas e sociais, principalmente, os docentes vão 

se constituindo atravessados e arrastados por um intenso e devastador volume e 

velocidade de informações e transformações que invadem seu cotidiano. Um cenário 

que clama não pela espera de uma mudança por vir, mas por uma política inventiva 

no campo da formação docente. Clama por uma invenção de subjetividades outras, 

criação de novas armas na luta com a Educação, mesmo com todos os entraves e 

desafios que isso implica.  

É nesse sentido que esta escrita se anuncia. O movimento que a impulsiona 

teve início com o processo de formação docente no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF. Algumas questões precedem a formação 

acadêmica, outras tomam força com tal formação. Nesse caminhar, muitas questões 

retornam, arrastam outras e produzem múltiplos efeitos. A entrada no mestrado 

fabricou mais questionamentos. Lançados em um grupo de pesquisa, que se abriga 

em um espaço da UFJF, dois corpos-professoras-pesquisadoras experimentam outros 

modos de produção com a pesquisa, com a escrita, com a leitura, com a arte, com o 

corpo e com a vida. Acontecimento que fez o problema da formação docente se 

desdobrar em potências e desejos. As discussões que movem os encontros do 

referido grupo se dão nas proximidades da Filosofia da Diferença, com Friedrich 

Nietzsche, Gilles Deleuze e Michel Foucault. Os temas centrais de interesse 

são: espaço, corpo, experiência e modos de subjetivação. E uma de suas propostas é 

experimentar uma formação enquanto processo de criação de possibilidades para a 

constituição de um “tornar-se” docente. Um “tornar-se”, em Nietzsche, que − com as 

forças que atuam tramando subjetividades − problematiza formação em 

processualidades. 
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 (DELEUZE, 1992. p. 220). 
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Entre tensões, múltiplas formações... 

 

Entre tensões, múltiplas formações vêm sendo re-inventadas com disciplinas 

de um curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, encontros com o Travessia Grupo de Pesquisa e atividades docentes 

desenvolvidas com escolas da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino do 

município de Juiz de Fora/MG. Nesse entre, problematiza-se formação. O 

“problemático não tem a ver com a resolução de problemas” (CLARETO, 2011, p. 22). 

Escapa à procura de respostas. O problemático como invenção de problemas, “como 

acontecimento que vai se dando junto a encontros” (CLARETO, 2011, p. 22). Exercita-

se uma educação-acontecimento, “no que acontece” (DELEUZE, 2011, p.152), 

inesperada, imprevisível, indecifrável. Uma educação que atravessa, é atravessada e 

se deixa atravessar pelo fluxo do existir; que compõem vidas em intensos e potentes 

processos de subjetivação; que se faz entre banalidades, com a potência do menor, do 

“mínimo” (GALLO, 2014, p. 24); que se produz com os “afetos” (ALVARENGA, 

2012, p. 35) e efeitos e e e... 

As linhas que aqui deslizam, envolvem-se com a narração da experiência de 

dois corpos-professoras-pesquisadoras que vêm experimentando novos arranjos e 

exercitando a criação de modos outros de compor com uma formação docente. 

“Experimentação em um movimento de desterritorialização do plano da 

representação para o plano do acontecimento” (BELCAVELLO, 2017, p. 106). 

Experimentar uma educação como acontecimento: processo ético-estético-político, 

atravessada pelas multiplicidades que compõem vidas em suas potencialidades junto 

aos processos de subjetivação. Uma escrita enquanto exercício. O exercitar com uma 

pesquisa lança dois corpos-professoras-pesquisadoras no abismo. Capturados, 

corpos se de-formam nas tramas entrelaçadas em um território que tem a pretensão 

de formar. Que formação? Desconfiar. Uma formação? Ficar à espreita. Múltiplas 

formações? Trama-se problemas em um processo inventivo de aprendizagens, 

decidindo-se por assumir uma política de cognição inventiva, na qual: 
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O sujeito e o objeto, o si e o mundo são efeitos da própria prática cognitiva. 
O mundo perturba, mas não informa. (...) O si e o mundo são 
coengendrados pela ação, de modo recíproco e indissociável. Encontram-
se, por sua vez, mergulhados num processo de transformação permanente. 
Pois ainda que sejam configurados como formas, estas restam sujeitas a 
novas perturbações, que forçam sua reinvenção (KASTRUP, 2005, p.1276). 

 
 

Segundo Virgínia Kastrup (2005), há dois tipos de política de cognição: uma 

primeira, chamada de recognição e outra de invenção. Na primeira política, a 

cognição acontece numa relação entre sujeito e objeto que se dá no campo da 

representação. Essa, busca, portanto, leis e princípios que não variam. Um campo 

onde as formas assumem uma estrutura unificante. E a aprendizagem diz da 

resolução de algo que preexiste. Já na política da invenção, o que se dá é um encontro 

com problematização. Assim, existe um mundo que perturba, mas não informa. Um 

mundo que possibilita inventar problemas, que abala o processo da recognição. 

Então, aprender diz de “fazer a cognição diferenciar-se permanentemente de si 

mesma, engendrando, a partir daí, novos mundos” (KASTRUP, 2005, p.1282). 

Kastrup relata um encontro com uma oficina, junto a peças de cerâmica, para 

dizer da experiência do que chama de “aprendizagem inventiva”. Para a autora, a 

experiência dessa aprendizagem com peças de cerâmica, é, em última instância, uma 

experiência de criação de mundo e criação de si. Experiência que transcende uma 

aprendizagem de adaptação a um mundo preexistente. A aprendizagem inventiva, 

nesse sentido, é, ao mesmo tempo, “a aprendizagem da cerâmica e a experiência da 

criação continuada, tanto do mundo quanto de si mesmo, com todos os elementos de 

surpresa e imprevisibilidade que ela envolve” (KASTRUP, 2011, p. 131).  

Nesse movimento, dois corpos-professoras-pesquisadoras exercitam uma 

formação docente em processualidade com suas pesquisas, abrindo-se para ao novo, 

ao imprevisível, aprendizagens em invenção... Corpos são lançados para fora do 

abrigo. Perigo! Linhas de fuga são criadas produzindo “buracos no espaço estriado 

do sistema educativo”, rasgando o abrigo acadêmico e fazendo “vazar 

singularizações” (GALLO, 2010, p. 241). Uma fissura que produz abalos e se abre 

provocando o atravessamento de “um pouco de caos livre e tempestuoso” 

(ROTONDO, 2011, p. 173) em um território do formar. 
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Tramadas (formações) com uma aula, em uma sala de aula, de um curso de 

pós-graduação, quanto de acontecimento se passa? De acordo com Silva indaga-se: 

“o que se passa em uma aula? Ou seria, no que se passa uma aula?”. E continua: 

“lacunas e desvios são linhas que constituem um território-aula [e tantas outras 

aulas]. Habitar nas lacunas pode ser desviar sem escapar do território” (SILVA, 2016, 

p. 52). No entre de uma formação, corpos-professoras-pesquisadoras arriscam-se em 

inventividades. Campos em re-invenção. Dessa forma, a formação “inclui a 

experiência de problematização e a invenção de problemas” (KASTRUP, 2005, 

p.1282). 

 
 
Re-inventar com exercícios de experimentação: aprendizagens entre teias, tensões e 
tecidos… 

 
 

O lado de dentro da experiência: atenção a si e produção de subjetividade numa oficina 

de cerâmica para pessoas com deficiência visual adquirida. Uma escrita-convite: pensar na 

trama da experiência e da aprendizagem, que se fazem em invenção: 

 
 

O trabalho com a argila tem um notável contingente de imprevisibilidade. 
Talvez por isso os ceramistas digam que ela tenha vida própria. Por mais 
que se tenha dela conhecimento técnico, não se presta a um domínio 
completo. Ela pende, racha, encolhe, cresce, quebra, de modo mais ou menos 
imprevisível. O desafio é aprender a lidar com tal imprevisibilidade, não 
apenas no sentido de tolerá-la, mas também de conseguir tirar partido dela, 
incluindo-a no processo de invenção. Descrevendo a criação de uma peça – 
um casal dançando entrelaçado – uma participante relatou que, num 
momento, parte da argila caiu, fazendo com que a mulher se sentasse no 
colo do homem. “Eu achei muito interessante. Foi aí que eu aprendi a deixar 
a argila agir sozinha. Porque, na verdade, eles iam estar em pé. O pé dela 
ligeiramente entre os pés dele, por causa do movimento da dança. Mas não 
ia haver essa cruzada de coxa, você entendeu? (...) Aí, o quê que aconteceu? 
A argila arriou, e ela sentou aqui, na coxa dele. Você pode olhar. (...) Quando 
eu percebi isso, eu ri. Eu ri e gostei. Foi uma sensação boa descobrir que ela 
não era uma coisa assim tão estática. Que a argila, ela, ela meio que... É, não 
é que ela chegue a dominar, entendeu? Mas ela dá uma resposta, sabe como 
é que é? Aí eu deixei, de lá pra cá, eu só trabalho assim. Se eu faço uma 
escultura de cabeça baixa e a cabeça pende um pouco para um lado e para o 
outro, eu deixo. Quer dizer, eu quero ela de cabeça baixa, mas, se ela pende 
para o lado, não tem problema. Se eu faço uma escultura olhando, cabeça 
reta, e a cabeça dá uma inclinação, eu deixo. Assim o braço, assim a, é, tudo 
que eu faço”. Aprender a lidar com essa propriedade da argila é certamente 
importante na vida de pessoas acometidas de modo inesperado pela perda 
de visão e que precisam incluir esse dado na reinvenção de suas vidas. 
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Outro elemento desse aprendizado inventivo, que comporta boa dose de 
acolhimento do inesperado, é aceitar o resultado, que pode ser interessante, 
apesar de não ser exatamente aquele pretendido (KASTRUP, 2011, p. 192). 

 

 
Aprendizagens, com exercícios de experimentação em invenção, possibilita 

um criar-se em vida, junto às suas imprevisibilidades. Um movimento de aprender 

que escapa e faz vazar linhas de fugas e de intensidades. Entrelaçamentos de fios 

com uma educação...múltiplas formações. Um exercício que invade territórios 

existenciais, que se dá junto às relações de forças que constituem um curso de 

formação docente. Uma formação que acontece entre teias, tensões e tecidos... 

produzindo singularidades.  Puro devir! Tece formações... Forças atuam tramando 

subjetividades, problematizando formação em processualidades. Multiplicidade! 

 

 
É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão 
superior, mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no 
nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1 (é somente assim que o 
uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único 
da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1. Um tal sistema poderia 
ser chamado de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 21). 
 

 

Corpos em de-formação... 

 
 
Em defesa de uma formação como processo ético-estético-político, que 

atravessa, é atravessada e se deixa atravessar pelas multiplicidades que compõem 

vidas em intensos e potentes processos de subjetivação, problematiza-se: Que 

formação? Uma formação? Múltiplas formações? Uma aprendizagem inventiva. Um 

processo que cria, inventa e envolve “a experiência da criação continuada, tanto do 

mundo quanto de si mesmo, com todos os elementos de surpresa e imprevisibilidade 

que ela envolve” (KASTRUP, 2011, p. 131).  

Nesse processo, corpos vão construído um campo de experimentação de 

uma prática de existir. Resistência. Criação. Movimentação que aposta na força de 

dispositivos que ensaiam a abertura à potência da vida. Composição de modos de 

existir e de estilos de existência. Os encontros, nesta travessia, entre territórios de 

passagem, se entrelaçam em meio a um emaranhado de teias. Encontros que se 
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fazem com afetos produzidos e se revelam nos efeitos capturados. É aí que as coisas 

se misturam e se conectam, aumentando sua potência de agir, de se metamorfosear. 

Uma formação em exercícios e problematizações, segue por caminhos mais 

intensivos... onde as coisas adquirem diferentes velocidades... onde as coisas 

esbarram em seus transbordamentos, inaugurando multiplicidades... onde os pontos 

se dissolvem em linhas de intensidades, atravessadas por afetos e forças e ações e 

desejos e delírios e e e... no entre das coisas. Puro acontecimento! 

Que formação? Problematiza-se formação. Problematiza-se modos de vida 

com educação. Capturados, corpos se de-formam e se re-inventam nas tramas 

entrelaçadas em um território que tem a pretensão de formar. Que formação? 

Desconfiar. Uma formação? Ficar à espreita! Múltiplas formações? Questionamentos, 

deslocamentos, tensões no caminhar-pesquisa, junto à atividade docente. Um 

exercício de lentidão, atenção, cuidado. Invenção de si e do mundo. Tecitura de 

modos outros de compor com uma educação em múltiplas formações. Puro devir! 
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Resumo 
Este trabalho se revela um exercício cartográfico de experimentação com outros modos de 
produção de pesquisa, de vida, de mundo, de educação. O cinema, a imagem-arte 
cinematográfica, entra no jogo como dispositivo-disparador de escrita, de leitura e de estar 
com a produção da dissertação. Entre uma cena e outra, traça diferentes linhas desta 
composição. “Linhas de conexão e de heterogeneidade, linhas de multiplicidade, linhas de 
ruptura a-significante e linhas de cartografia e de decalcomania” (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 14-21). Linhas que potencializam o pensar e o viver. Linhas que se abrem para que a 
pesquisa faça conexão com o campo de experimentação, acompanhando os processos de sua 
criação. O dispositivo “alia-se aos processos de criação e o trabalho do pesquisador, do 
cartógrafo, se dá no desembaraçamento das linhas que o compõem” (KASTRUP e BARROS, 
2009, p. 79). Na indefinição de um método a seguir, um corpo-professor-pesquisador arrisca-
se a caminhar no intermezzo da pesquisa, entre acontecimentos. Como decidir por um método 
de investigação que opere com atitude (n-1), compondo uma pesquisa-multiplicidade? 
Deambular. Criar um estilo. Uma passagem de “afetos” (ALVARENGA, 2012, p. 35). Traçar 
linhas de composição com as intensidades que atravessam a pesquisa. No acontecimento, 
atualiza-se. O re-inventar-se com a pesquisa exige uma abertura às afetações das forças que 
atravessam o caminho do pesquisador. Questões desenham os contornos de um possível 
mapa, que vai perdendo suas linhas de intensidade com o tempo: O que se propõe? 
Cartografar as produções de vida que se re-inventam junto ao Mutirão da Meninada do Vale 
Verde. Experimentar e cartografar as movimentações, os processos de produção de 
subjetividade e a educação que se faz em um vale. Dar a pensar modos outros de compor 
uma educação nos diversos territórios existenciais.  O que se dispõe? Acompanhar os 
processos de produção de subjetividade nesse exercício de oficinar com essas vidas que se 
reinventam no Vale Verde. Capturar os efeitos produzidos com os encontros. O que se 

compõe? Produção com os afetos e efeitos das vibrações experimentadas junto ao mutirão. 
Um mapa intensivo de uma viagem experimentada no mesmo e em outros territórios. Um 
desejo que escapa à procura de respostas. Invenção de problemas! Abrir-se ao encontro. 
Encontrar-se em devir. Compor com uma educação da multiplicidade, do efêmero, do 
pequeno, do banal, do menor, do “mínimo” (GALLO, 2014, p. 24). Experimentar uma 
educação como acontecimento: processo ético-estético-político. Um sobrevoo, com Deleuze e 
Guattari, entre montanhas e vale. 
Palavras-chave: Educação; Experimentação; Corpo-professor-pesquisador; (n-1) 
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Método investigativo: como decidir?84 

 
 

Método não estaria aqui no sentido de um “caminho para um fim”, derivado 
do encontro grego de metá (depois, em seguida) com hodós (caminho). Como 
aponta Pires, metá pode ser traduzido como “um caminho para o entre, um 
caminho através de, enfim, um caminho para o próprio caminhar” 
(ROTONDO, 2010, p. 27). 

 
 
Decidir pelo método de investigação implica na antecipação e definição dos rumos da 

pesquisa? Como criar um método que fuja de uma imagem representativa da pesquisa? É 

possível experimentar um método de investigação que escape às regras de manutenção e 

conservação de um modo “uno” de fazer pesquisa? Sob qual ética, estética e moral a pesquisa 

acadêmica se insere? Qual o lugar do corpo-pesquisador na pesquisa? A que que se destina a 

pesquisa, para além de uma finalidade? Que método? Que pesquisa? Que corpo-pesquisador? 

Que Academia? Que Educação? 

 

Questões sempre retornam. Mesmas questões? Outras questões? Questões que 

dizem das potencialidades, dos processos de produção de subjetividade e da 

educação que se produz nos territórios existenciais. O problemático não tem a ver 

com a resolução de problemas. Escapa à procura de respostas. Tem a ver com 

invenção de problemas, com acontecimento que vai se dando junto a encontros. E 

nesse movimento, um corpo-professor-pesquisador entra em conflito. Arranja-se em 

torno da pesquisa acadêmica, dos seus modos de produção. A problematização do 

método de pesquisa na Academia lança um corpo ao abismo. Deixa-o à deriva e o faz 

delirar. Como decidir por um método de investigação? Uma questão se faz 

problema. As perguntas incansáveis se desgastam em busca de respostas. Sem 

método não há pesquisa? O que move uma pesquisa? O que faz da pesquisa uma 

pesquisa acadêmica? Linhas de fuga são criadas. Um corpo-pesquisador produz 

escapes a uma representação do campo de experimentação da pesquisa e decide pelo 

método.  

                                                           
84

 Este texto se fez entre restos e rastros de uma pesquisa que se produziu no Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Disponível em:  

< https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4562>. Acesso em: 22 set. 2017. 
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A decisão pelo então caminho da pesquisa diz de um afeto no encontro ‒ 

maquinado pelo Travessia Grupo de Pesquisa ‒ com os pensadores Gilles Deleuze e 

Felix Guattari. Na indefinição de um método a seguir, um corpo-professor-

pesquisador arrisca-se, com esses dois cartógrafos [e alguns outros], a caminhar no 

intermezzo da pesquisa, entre acontecimentos.  Aventurar no intermezzo desta pesquisa 

que se faz com linhas de afetos. Movimentos variáveis. Metamorfose. Potência de 

vida. Conexão com o fora. Abertura. Operar com linhas de força que agenciam 

caminhos; nunca fixam territórios. Força nômade. Entrega à imanência da vida. Puro 

devir...  

 
 
Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída: pesquisar a n-1 
 
 

Todo método de ensino, quando não percebido como linguagem, mas como 
verdade a caminho de uma verdade final, torna-se uma moral. A moral nada 
mais é do que a crença na pureza (vale dizer, na autonomia) de algum valor 
que antecede, ou antes, parece impedir a ação de um corpo, ou de um 
encontro de corpos (PIRES, 2006). 

 
 

Cria-se uma passagem de afetos e um estilo. Traça-se linhas de composição 

com as tensões e intensidades que atravessam a pesquisa. Linhas de conexão e de 

heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode e deve ser conectado a 

qualquer outro, sem que haja uma ordem: um início e um fim. Linhas de 

multiplicidade: é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como 

substantivo [multiplicidade] que ele não tem mais nenhuma relação com o uno como 

sujeito ou como objeto. Num rizoma existem somente linhas, situadas em um plano. 

Linhas de ruptura a-significante: um rizoma pode ser rompido, quebrado em um 

lugar qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo 

outras linhas. Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais 

ele é territorializado. Mas compreende também linhas de desterritorialização, pelas 

quais ele foge. Linhas de cartografia e de decalcomania: um rizoma não pode ser 
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justificado por nenhum modelo estrutural. Toda lógica da árvore é uma lógica do 

decalque e da reprodução. Diferente é o rizoma, mapa e não decalque85.  

 
 

É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão 
superior, mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no 
nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1 (é somente assim que o 
uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único 
da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1. Um tal sistema poderia 
ser chamado de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 13-14).  

 
 

Pesquisar a n-1. Uma atitude a ser praticada e experimentada no processo de 

pesquisar. Uma metodologia que se faz na experimentação, na abertura, no encontro. 

Encontros singulares e múltiplos que atravessam o caminho de um corpo-

pesquisador, torce a pesquisa e faz com ela outra. “Riacho sem início nem fim, que rói 

suas duas margens e adquire velocidade no meio” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 59). 

Que segue a multiplicidade, o caminho mais intensivo. A subtração do uno no 

múltiplo. Linhas produzem fugas e promovem escapes à tentativa de conservação de 

uma certa ordem pré-estabelecida. Um modo de resistência ético-estético-político. 

 
 

Ético porque não se trata do rigor de um conjunto de regras tomadas como 
um valor em si (um método), nem de um sistema de verdades tomadas 
como valor em si (um campo de saber): ambos são de ordem moral. O que 
estou definindo como ético é o rigor com que escutamos as diferenças que se 
fazem em nós e afirmamos o devir a partir dessas diferenças. As verdades 
que se criam com este tipo de rigor, assim como as regras que se adotou para 
criá-las, só têm valor enquanto conduzidas e exigidas pelas marcas. Estético 
porque este não é o rigor do domínio de um campo já dado (campo de 
saber), mas sim o da criação de um campo, criação que encarna as marcas no 
corpo do pensamento, como numa obra de arte. Político porque este rigor é 
o de uma luta contra as forças em nós que obstruem as nascentes do devir 
(ROLNIK, 1993, p. 7, grifos da autora). 

 

 
Relações de forças. Estruturas de poder. Ruptura!? Linhas de fuga... Correr 

riscos!? Reencontrar no caminho organizações molares. Captura! Jogo de forças. 

Molecular. Molar. Linhas flexíveis. Linhas duras... Escape! Captura! Traçam-se linhas 

de conexão. Ausência de ordem: início e fim. Multiplicidade de linhas. Nenhuma 

indicação de ponto, localização. Ausência de bússola. Sempre, sem-lugar... 

                                                           
85

 O que se chama aqui de linhas, Deleuze e Guattari o chamam princípios (1995, p. 14-21).  
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A “perda momentânea de rumo não é necessariamente indício de 

inconsistência” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 204). Cria-se mapas para 

cartografar os encontros que vão se fazendo com o caminhar-pesquisar. Atenção ao 

processo. Mergulho na geografia dos movimentos e intensidades e forças e afetos e 

desejos e e e... que atravessam territórios e relações. “Há território a partir do 

momento em que componentes de meios param de ser funcionais para se tornarem 

dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se tornarem expressivos” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 121). Fluxo do sensível. Multiplicidade se atualiza e 

opera na formação de dobras. Cruzamento e conexão no plano de composição da 

pesquisa. Movimento. Produção de territórios existenciais: modos de vida.  

Habitar esses territórios implica em uma disponibilidade e abertura às 

experiências que atravessam esse entre, deixando-se afetar pelos acontecimentos. 

Tudo isso em uma receptividade [que se distancia de uma passividade] onde as 

coisas se misturam e se conectam. Velocidades... À medida que o caminho vai se 

fazendo, conceitos como Ser, Identidade, Uno... vão se dissolvendo, entregando-se a 

um conjunto de forças que os empurram em um movimento de desterritorialização.  

Uma repetição no eterno retorno na qual “o ser se diz do devir, a identidade se diz 

do diferente, o uno se diz do múltiplo” [...] (DELEUZE, 1998, p.50). Operar com esses 

conceitos junto a uma atitude (n-1). Efeitos. Intensidade, afetação, composição...  

Impossível seguir com o mesmo mapa! 

É preciso produzir vários mapas ou modificar o já existente, criando outras 

linhas. O desenho do mapa vai perdendo suas linhas de intensidade com o tempo. 

Linhas que potencializam o pensar e o viver. Linhas que se abrem para que a 

pesquisa faça conexão com o campo de experimentação, acompanhando os processos 

de sua reinvenção. Produção de desejos, sentidos. Vibrações que passam,  ondas que 

se arrastam... 

O reinventar-se com a pesquisa exige uma abertura às afetações das forças que 

atravessam o caminho do pesquisador. Encontrar-se em devir. “Entrar em um 

processo de experiência para além da imitação, entregar-se, cuidadosamente, à 

imanência da vida...” (PIRES, 2006). Quanto o corpo suporta? Existe um limiar? O 

exercício do caminhar-pesquisar requer uma entrega e uma recusa. Entregar-se à 
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experiência, à experimentação de outros modos de produção de vida. Recusa a toda 

forma molar que impeça a travessia nesses territórios de passagem que vão se 

fazendo com a pesquisa.  

Exercita-se, assim, uma educação-multiplicidade, uma educação-

acontecimento, “no que acontece” (DELEUZE, 2011, p.152). Ao propor uma reflexão 

a partir do conceito de multiplicidade em Deleuze, Sílvio Gallo (2008, p. 6) defende 

uma educação que se faz na relação com o outro e com os signos que o atravessam. 

Nessa mesma teia, Jorge Larrosa (2002, p. 135) clama por uma formação como um 

devir plural e inventivo, sem uma forma, sem uma antecipação do seu processo, sem 

um fim que se busca enquanto resultado de algo que se espera. Um desejo de 

formação que exercite o processo de experimentação entre acontecimentos.  

 
 
Produção da repetição: a roda no eterno retorno 

 
 

A roda no eterno retorno é, ao mesmo tempo, produção da repetição a partir 
da diferença e seleção da diferença a partir da repetição... (DELEUZE; 
PARNET 1998, p. 50). 

 
 

Um retorno ao início, pelo caminho mais intensivo... Como decidir por um 

método de investigação que opere com atitude (n-1), compondo uma pesquisa-

multiplicidade? Deambular. Criar um estilo. Uma passagem de afetos. Traçar linhas 

de composição com as intensidades que atravessam a pesquisa. No acontecimento, 

atualiza-se. Algumas linhas em um plano desenham caminhos: “linhas de conexão e 

de heterogeneidade, linhas de multiplicidade, linhas de ruptura a-significante e 

linhas de cartografia e de decalcomania”. O desenho do mapa vai perdendo suas 

linhas de intensidade com o tempo. 

Linhas que potencializam o pensar e o viver. Linhas que se abrem para que a 

pesquisa faça conexão com o campo de experimentação, acompanhando os processos 

de sua re-invenção. O re-inventar-se com a pesquisa exige uma abertura às afetações 

das forças que atravessam o caminho do pesquisador. Encontrar-se em devir.  

O exercício do caminhar-pesquisar requer uma entrega e uma recusa. 

Entregar-se à experimentação de outros modos de produção de vida e de escrita. 
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Recusa a toda forma molar que impeça a travessia nesses territórios de passagem que 

vão se fazendo com a pesquisa. Um desejo se faz. Cartografar as produções de vida 

que se re-inventam com o campo de experimentação da pesquisa. Tecer a escrita com 

os fios frágeis que compõem uma pesquisa. Experimentar e cartografar as 

movimentações, os processos de produção de subjetividade e a educação nos 

múltiplos territórios existenciais. Dar a pensar modos outros de compor uma 

educação nos diversos territórios existenciais.  

Dispositivo toma um corpo-pesquisador, dobra a pesquisa, produz saltos, faz 

a pesquisa delirar. Atravessar o campo de experimentação da pesquisa e fazer com 

ele outro? Experimentar o mesmo campo de outro modo? Um acontecimento muda 

as linhas de intensidade da pesquisa e força um corpo-pesquisador a mudar o 

desenho do mapa em construção. Uma “linha mortal, violenta demais e demasiado 

rápida, arrasta-nos para uma atmosfera irrespirável” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

138). Um corpo-pesquisador e pesquisa se re-inventam atravessados pelos 

agenciamentos que se produzem entre exercícios de experimentação com uma 

pesquisa em educação. 
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Introdução 

 

 

O desenvolvimento profissional dos professores é imprescindível para que a 

Educação possa enfrentar o desafio voltado para a construção de conhecimentos que 

contribuam para a formação de cidadãos críticos. Repensar a formação docente 

significa perceber que é exigido do professor a realização de um trabalho que 

promova interações entre os sujeitos da aprendizagem e os conhecimentos, 

favorecendo interlocuções que permitam a apropriação desses conhecimentos pelos 

estudantes. Cabe registrar que no processo formativo dos professores, a formação 

inicial é uma das fases do desenvolvimento profissional e, por isso, possui algumas 

limitações cujos impactos têm imposto a necessidade da criação de oportunidades de 

formação continuada. Tais oportunidades podem auxiliar na minimização de 

algumas “dívidas” oriundas da fase inicial, possuindo um significativo papel na 

qualificação profissional dos docentes, pois além de saber o conteúdo o professor 

precisa saber como ensiná-lo. Nessa direção, é possível afirmar que a continuidade 

da formação docente é importante para o efetivo exercício dessa profissão e, 

portanto, cabem algumas indagações, como: que professores queremos formar? 

Quais os saberes necessários para a formação do professor? O que dizem alguns 

estudiosos acerca dos saberes docentes? Partindo dessas considerações, este texto 

tem por objetivo refletir sobre a formação de professores e, para isso, realizou-se um 

estudo sobre os saberes docentes necessários para a formação desses profissionais, 

através de uma pesquisa bibliográfica sobre autores cuja contribuição para essa área 

é reconhecida, como: Shulman (1987); Freire (1996); Gauthier (1998); Marcelo García 

(1998,1999,2009,2010); Tardif (2002); Pimenta (2008); e Gatti et al. (2011). Espera-se 

que as reflexões aqui apresentadas possam contribuir para o debate sobre a formação 

mailto:inscrições.semadadafaced@gmail.com
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de professores e sobre os saberes docentes, lembrando que este estudo apenas aponta 

para algumas possibilidades de discussão. 

 

Que professores queremos formar? 

 

Baseando-se na premissa de que a pergunta acima deve ser o “pano de fundo” 

de toda a política e a ação para formação profissional de educadores, pode-se afirmar 

que a formação inicial é apenas uma primeira fase no processo de desenvolvimento 

profissional, a qual enfrenta variadas dificuldades que vão desde o grau de empenho 

de cada profissional no enfrentamento de obstáculos individuais até as características 

e limitações das diferentes Instituições de Ensino Superior. Que professores 

queremos formar? Esta não é uma pergunta fácil de responder, contudo, é possível 

fazer algumas reflexões, tomando por base as contribuições de Marcelo García 

(1998/2009/2010), de Pimenta (2008) e de Gatti et al. (2011) acerca da formação inicial 

de professores. 

O papel da escola nas sociedades contemporâneas e o papel dos professores 

nesse cenário devem ser considerados pontos de referência para o estudo sobre as 

políticas de formação inicial de professores. Dessa maneira, Gatti et al. (2011, p.89) 

afirmam que quando essa formação alcança a meta almejada “permite à posterior 

formação em serviço ou aos processos de educação continuada avançar em seu 

aperfeiçoamento profissional, e não se transformar em suprimento à precária 

formação anterior, o que representa alto custo, pessoal ou financeiro, aos próprios 

professores, aos governos, às escolas”. Entretanto, é sabido que a formação inicial 

não tem se concretizado dessa maneira, e estas autoras coadunam com tal 

constatação ao afirmarem que: “Esses processos têm sido desenvolvidos para suprir 

lacunas básicas da formação inicial oferecida nas licenciaturas. Essas lacunas 

mostram que as políticas relativas à formação inicial dos docentes no Brasil, no que 

se refere às instituições formadoras e aos currículos, precisariam ser repensadas.” 

(GATTI et al., 2011, p. 89) 

Pimenta (2008) enfatiza a pesquisa como princípio formativo na docência e 

ressalta que a formação inicial deve colocar à disposição dos acadêmicos os estudos 
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sobre a atividade docente escolar e desenvolver com eles trabalhos investigativos 

sobre a realidade da escola, visando a instrumentalizá-los para uma atitude de 

pesquisador nas suas atividades docentes.  

Marcelo García (1998), em relação ao currículo da formação inicial de 

professores, afirma que o conhecimento não se refere somente às áreas do saber 

pedagógico, que são os conhecimentos teóricos e conceituais, mas que, também, se 

refere às áreas do saber-fazer, as quais correspondem aos esquemas práticos de 

ensino, e ao saber o porquê, ou seja, à justificativa da prática.  O referido autor 

também ressalta que o conhecimento pedagógico deve possibilitar a compreensão e a 

análise das experiências de classe; dos trabalhos dos estudantes; e dos fatores que 

contribuem com a aprendizagem pautada nos princípios da didática, da metodologia 

e da psicologia educacional. Cabe acrescentar que na opinião de Marcelo Garcia 

(2010, p. 14), os currículos de formação inicial de professores, geralmente, encontram-

se fragmentados e descoordenados quanto aos diferentes tipos de conhecimento 

acerca do aprender a ensinar, visto que os conteúdos disciplinares e os conteúdos 

pedagógicos se apresentam de maneira isolada e desconexa. Preocupado com essa 

questão, o referido autor destaca que a identidade profissional na formação inicial 

merece atenção, pois de acordo com pesquisas realizadas, a identidade com a qual os 

futuros licenciados se identificam não é a de professor, mas sim a da área de 

conhecimento sobre a qual estudaram, como por exemplo, se intitulam: matemático, 

físico ou historiador. Para ele, a formação inicial deve contribuir para modificar essa 

constatação em relação à identidade profissional, incorporando experiências que 

possibilitem a identificação com uma profissão, qual seja: a docência como principal 

ocupação (MARCELO GARCÍA, 2009). 

Estabelece-se, portanto, que a formação inicial deve garantir o intercâmbio 

entre a docência, a gestão educacional e a produção do conhecimento sobre a 

Educação. A docência, por isso, não pode ser confundida com a utilização de 

métodos e técnicas pedagógicos, descontextualizados de realidades sócio-históricas, 

políticas e econômicas. Mas, deve ser constituída, também, por conhecimentos 

oriundos de diferentes tradições culturais e das ciências, e de valores, atitudes e 

princípios éticos. Nessa direção, a pesquisa, a produção de conhecimento na área 
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pedagógica e o estudo das ciências que embasam à docência deverão estar presentes 

na formação inicial do professor, paralelamente ao estudo sobre a escola, a prática 

educativa e a gestão educacional. Sendo assim, o processo formativo da docência não 

está limitado à área de metodologias de ensino e nem aos saberes específicos para o 

seu exclusivo exercício, porque tal exercício é desenvolvido no amplo contexto da 

sociedade, da educação e da escola. Por isso, deve estar fundamentado em uma 

formação teórica consistente, interdisciplinar, contextualizada em parâmetros sociais 

e éticos.  De acordo com essa perspectiva, a formação docente deve assumir a 

reflexão crítica, a construção do conhecimento e a relação teoria e prática como eixos 

estruturantes desse processo.   

Baseando-se nas orientações acima citadas, o presente texto enfatiza o termo 

desenvolvimento profissional como sendo o mais adequado à noção de mudança, 

evolução e continuidade, para auxiliar na superação da tradicional fragmentação 

entre formação inicial e formação continuada de professores. Por conseguinte, 

referenciando-se a diferentes autores reconhecidos na área, serão abordados os 

saberes docentes considerados importantes tanto na formação inicial quanto na 

formação continuada desse profissional.  

 

Saberes docentes necessários para a formação do professor 

 

O professor possui um papel fundamental como mediador na construção do 

conhecimento pelo aluno e isto compreende uma triangulação inseparável: 

aluno/conhecimento/professor. A utilização de práticas pedagógicas que instiguem 

os estudantes a participarem ativamente na construção do seu próprio conhecimento, 

tem se mostrado eficaz em relação a um aprendizado mais contextualizado com a 

realidade e, consequentemente, mais consistente no que diz respeito à apropriação, 

por parte dos alunos, dos conteúdos necessários para sua formação acadêmica.  

Em relação aos saberes necessários para a atividade docente é importante 

ressaltar que os professores necessitam, inicialmente, saber problematizar as 

situações de ensino, para que estejam, de fato, preparados para exercerem sua tarefa 

de articular os conhecimentos disponíveis e pertinentes de serem ensinados aos 
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estudantes em cada contexto, considerando o local, a faixa etária, os interesses e as 

necessidades identificadas. Existem diversas tipologias sobre os saberes docentes, 

contudo se destacam na produção acadêmica sobre o assunto, os seguintes autores: 

Schulman (1987), Tardif (2002), Freire (1996), Pimenta (2008), Gauthier (1998) e 

Marcelo García (1998,1999,2009,2010). O ponto comum entre as tipologias 

estabelecidas pelos autores supracitados se encontra na necessidade da apropriação 

de um conhecimento básico consolidado sobre a história, a epistemologia e a 

estrutura, referente à área do saber de uma disciplina. As duas categorias que 

aparecem em todas as tipologias sobre os saberes docentes são: (i) o saber disciplinar 

que corresponde à formação na matéria de ensino, sendo, por isso, um saber 

sistematizado numa estrutura hierarquizada. E (ii) o saber experiencial, relativo à 

experiência de prática docente, a qual não pode ser reduzida à prática de ensino. 

Gauthier (1998, p.29-34), entretanto, se afasta dos outros autores, neste aspecto, e 

deixa claro que o saber experiencial não resolve nada na vida de nenhum professor, 

mas que o saber curricular cumpre essa função. Ele estabelece como saberes docentes 

os seguintes: saber disciplinar, que é aquele produzido por pesquisadores e 

cientistas, integrado à universidade; saber curricular, que é aquele em que a 

disciplina se torna programa através de transformações produzidas; saber das 

ciências da educação, que são os conhecimentos profissionais que informam a 

respeito dos diversos aspectos da educação (conselhos, carga horária, sindicatos); 

saber da tradição pedagógica, pois a tradição de dar aulas para grandes grupos 

serviu de modelo para guiar o comportamento dos professores; saber experiencial 

que é a maneira habitual, particular e pessoal do professor atuar em suas aulas, cuja 

jurisprudência, julgamentos e razões não são testados publicamente; e saber da ação 

pedagógica que é o saber experiencial testado e validado. Portanto, na visão de 

Gauthier, (1998, p. 27/78) o ensino é “a mobilização de vários saberes que formam 

uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder as 

exigências específicas de sua atuação concreta de ensino”.  

Em direção oposta, encontra-se Tardif (2002, p. 53/110) que estabelece quatro 

tipologias de saberes docentes, assim denominadas: saberes da formação 

profissional, que referem-se às ciências da educação; saberes disciplinares, que 
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referem-se ao conhecimento da matéria a ser ensinada; saberes curriculares, cujas 

fontes são as propostas curriculares oficiais, o projeto pedagógico da escola, os 

planos de ensino das disciplinas; saberes experienciais, que é um saber “formado de 

todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído 

pela prática cotidiana”. Este é um saber “aberto” que se “remodela em função das 

mudanças na prática” e inclui o conhecimento progressivo do contexto de atuação, 

como, as normas da escola, os alunos, os colegas de trabalho, entre outros. Tardif 

(2002, p. 111) dá excessivo destaque aos saberes experienciais, pois afirma que os 

“saberes docentes são plurais, compósitos e heterogêneos” e estão subordinados à 

“experiência de trabalho”. Para ele, os saberes que o professor efetivamente 

seleciona, modifica, utiliza e incorpora são aqueles que lhe parecem válidos como 

elementos norteadores para a prática, dentro das condições de trabalho existentes. 

Assim, Tardif deixa a noção de saber indefinida, visto que discute principalmente os 

saberes que se referem à interação humana nas situações de ensino e aprendizagem, 

dando pouco destaque às questões que se relacionam aos saberes disciplinares, os 

quais constituem de certa forma, a própria finalidade da existência da instituição 

escolar.  

Um autor que deixa clara a sua intenção em trabalhar os saberes docentes é 

Freire (1996) que estabelece os saberes necessários à prática educativa e cujo 

referencial teórico funciona como elo entre os autores anteriormente citados, visto 

que ele se baseia na ética universal do ser humano para estabelecer os saberes 

necessários à prática educativa e afirma que a formação de professores deve ter por 

objetivo ensinar a ensinar partindo do “ser professor” e buscando a autonomia tanto 

do professor quanto do aluno, visto que sem ela não se configura o processo de 

ensino e nem de aprendizagem. 

Pimenta (2008, p. 20-28) tem uma visão política sobre a educação aproximada 

à de Freire e expõe que os saberes que configuram à docência são: a experiência; o 

conhecimento; e os saberes pedagógicos. A experiência corresponde aos saberes 

construídos a partir de como os licenciandos percebem o que é ser professor. Embora 

possuam tais saberes, eles “não se identificam como professor, na medida em que 

olham o ser professor e a escola do ponto de vista do ser do aluno”. Desse modo os 
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cursos devem colaborar para a construção da identidade profissional, permitindo ao 

aluno ver-se como professor. O conhecimento refere-se à o que os licenciandos 

necessitam saber quanto às suas áreas específicas de atuação. Os saberes pedagógicos 

são os saberes advindos do enfrentamento das necessidades pedagógicas postas pelo 

cotidiano escolar. Conforme salienta Pimenta: “Os saberes sobre a educação e sobre a 

pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Estes só se constituem a partir da 

prática, que os confronta e os reelabora”. Pimenta (2008, p.31) argumenta ser 

necessária uma política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos 

professores e das escolas, ressaltando que para o professor trabalhar os 

conhecimentos na dinâmica da sociedade contemporânea, torna-se imprescindível 

uma permanente formação, “entendida como ressignificação identitária dos 

professores”. 

Shulman (1987) apresenta a hipótese original de que os professores têm 

“conhecimento de conteúdo” especializado e que são protagonistas dessa construção 

que ele denomina de “o conhecimento pedagógico do conteúdo” que deve ser 

articulado e não justaposto, ou seja, não se separam forma e conteúdo. Os professores 

precisam ter diferentes tipos de conhecimentos, que são: o conhecimento do 

conteúdo da matéria ensinada, o qual corresponde ao domínio da estrutura da 

disciplina, mas não se resume tão somente à detenção bruta dos fatos e conceitos do 

conteúdo, incluindo também a compreensão dos processos de sua produção, 

representação e validação epistemológica. O conhecimento pedagógico do conteúdo, 

cuja chave para distinguir a base do conhecimento do ensino é a interseção de 

conteúdos e pedagogia, em que um professor tem a capacidade de transformar o 

conhecimento do conteúdo que ele possui em formas que sejam pedagogicamente 

eficazes e possíveis de adaptação às variações e contextos apresentados pelos alunos.  

E, ainda, o conhecimento curricular que se dispõe a conhecer a entidade currículo 

como o conjunto de programas elaborados para o ensino de assuntos e tópicos 

específicos em um dado nível, bem como a variedade de materiais instrucionais 

disponíveis relacionados àqueles programas. Então, Shulman (1987, p. 45) estabelece 

sete categorias da base de conhecimento para o ensino. São elas: conhecimento de 

conteúdo específico; conhecimento pedagógico geral; conhecimento do currículo; 
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conhecimento pedagógico do conteúdo; conhecimento dos alunos e de suas 

características; conhecimento dos contextos educacionais; conhecimento dos fins, 

propósitos e valores educacionais. É interessante perceber que Shulman não fala de 

uma base de conhecimento “do” ensino, mas “para” o ensino, para o professor 

exercer melhor a sua profissão. Por isso, o mais importante não é só, por exemplo, 

saber a Matemática, mas sim saber a Matemática em ação escolar para formar o 

humano.  

Marcelo Garcia (1999) afirma que os tipos de conhecimento docente são: 

conhecimento psicopedagógico; conhecimento do conteúdo; conhecimento didático 

do conteúdo; e conhecimento do contexto. O autor descreve o conhecimento 

psicopedagógico como aquele relacionado com o processo de ensino e 

aprendizagem, com os alunos, com os princípios gerais de ensino, com o tempo de 

aprendizagem. Além disso, inclui o conhecimento sobre técnicas didáticas, estrutura 

das classes, planejamento do ensino, teorias sobre o desenvolvimento humano, 

planejamento curricular, avaliação, cultura social e influência do contexto que 

permeia o ensino, a história e a filosofia da educação, bem como seus aspectos legais. 

Quanto ao conhecimento do conteúdo, o referido autor comenta que é um tipo de 

saber que o professor precisa ter além do conhecimento pedagógico, visto que o 

docente se arrisca a errar quando não apresenta firmeza na estrutura da disciplina 

que ensina e, obviamente, isto influencia o que e como ele o faz; que por sua vez 

influi, também, no tipo de discurso usado, de pergunta elaborada e de crítica feita 

aos livros didáticos.  Marcelo García (1999, p. 88) chama a atenção para o fato de que: 

“o conhecimento disciplinar dos professores é diferente na medida em que é um 

conhecimento para ser ensinado, o que obriga a que se organizem não apenas em 

função da própria estrutura disciplinar, mas pensando nos alunos a quem se dirigem. 

(...) trata-se de formar os professores para que possuam um conhecimento didático 

do conteúdo”. Sendo assim, para Marcelo García (2009, p. 19), o conhecimento 

didático do conteúdo possui a combinação adequada entre o conhecimento da 

matéria a ensinar e o conhecimento pedagógico e didático de como ensinar. Portanto, 

o conhecimento didático do conteúdo é constituído pelo conhecimento do conteúdo 

que o professor possui, pelo conhecimento pedagógico geral, pelo conhecimento dos 
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alunos no sentido de ajudá-los a compreender um assunto sobre uma área do 

conhecimento, como também é proveniente da história de vida pessoal e profissional 

do docente. Para Marcelo Garcia (1998, p.55), é importante enfatizar o conhecimento 

didático do conteúdo na formação docente, tanto pelas oportunidades oferecidas 

para o esclarecimento do processo de aprender a ensinar, quanto pela conversão 

desse tipo de conhecimento em critério para a avaliação da qualidade das 

experiências desenvolvidas para a sua aquisição.  Em relação ao conhecimento do 

contexto, Marcelo García (2010, p.13-4) faz alusão aos conhecimentos que o professor 

precisa ter sobre o local onde ensina e sobre a quem se destina o ensino, a fim de 

adaptar o seu conhecimento acerca do conteúdo às especificidades da escola (sua 

cultura e normas) e dos alunos (sua origem, sua vida escolar). Para tanto, é 

imprescindível que o professor esteja “sensibilizado para conhecer as características 

socioeconômicas e culturais do bairro, as oportunidades que oferece para ser 

integrado no currículo, as expectativas dos alunos, etc.”. O referido autor acrescenta 

que a formação de professores precisa, também, trabalhar conhecimentos, 

competências e atitudes que propiciem a compreensão da complexidade das 

situações de ensino diante da diversidade cultural, desenvolvendo para isso atitudes 

de abertura, reflexão, tolerância, aceitação e proteção das diferenças individuais e 

grupais: de gênero, raça, classe social, ideologia. (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 91-2). 

Finalmente, Marcelo García (2010, p. 14-15) chama a atenção para a ideia de se 

supervalorizar a prática como item prioritário na formação docente, o que postula 

uma dicotomia entre ela e a teoria adquirida na formação inicial. Para o autor, esse 

postulado atribui um valor “mítico à experiência como fonte de conhecimento sobre 

o ensino e sobre o aprender a ensinar”. Quando, na verdade, o valor da experiência 

no ensino e na formação do professor deve estar ligado à qualidade da experiência 

vivida, que se adquiri através da sua reflexão. Isto é, sem a reflexão sobre a prática 

docente o que acontece é a repetição de uma mesma prática irrefletida (aula após 

aula) inexistindo a aprendizagem para saber ensinar. 
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Considerações Finais 

 

Refletir sobre a formação de professores é uma tarefa que necessita considerar 

diversos aspectos e estudiosos sobre o assunto, além dos que foram abordados neste 

trabalho. Contudo, espera-se que as reflexões realizadas possam contribuir para essa 

tarefa. O presente trabalho destaca a importância de o professor desenvolver 

consistente conhecimento didático do conteúdo em seu processo formativo, através 

de uma perspectiva “crítico-reflexiva” (NÓVOA,1992) em que ele possa refletir sobre 

sua prática e elaborar novos caminhos para organizar diferentes situações didáticas 

que ajudem o aluno a aprender. Nessa perspectiva, o professor precisa ser indagador 

da própria prática pedagógica considerando-a um objeto de pesquisa que, segundo 

Nóvoa (1992), seria a postura do professor reflexivo, crítico e pesquisador. Para este 

autor, o diálogo entre os professores é fundamental para que a dimensão coletiva se 

sobreponha às práticas pedagógicas individuais e isoladas que em nada contribuem 

para a construção do conhecimento, visto que tal construção coletiva é importante 

não só para a solução de problemas do cotidiano, mas, também, para permitir aos 

indivíduos se tornarem cidadãos críticos em relação à sociedade.   Conclui-se que não 

basta saber o conteúdo a ser ensinado, mas é de fundamental importância saber 

transpor o conhecimento científico para as situações concretas do processo de ensino 

e aprendizagem, através da constante investigação sobre a própria prática 

pedagógica como ato de reflexão e (re)construção do agir pedagógico.  
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Resumo 
Esta pesquisa teve origem no Curso de Especialização em Educação no Ensino Fundamental 
do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF e traz reflexões sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) na formação inicial do Pedagogo, considerando que para realizar um 
trabalho voltado para o desenvolvimento da cidadania dos estudantes, o docente precisa 
conhecer esta Lei, que estabelece toda criança e adolescente como sujeito de direitos e 
deveres. O estudo teve por objetivo geral refletir sobre a importância do ECA na formação 
inicial do Pedagogo e como objetivos específicos: (i) verificar a presença ou não do ECA nos 
currículos dos Cursos de Pedagogia; (ii) analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Pedagogia no tocante à função do professor na formação da cidadania dos 
estudantes; e ainda, (iii) identificar os saberes docentes que devem embasar a formação 
inicial do Pedagogo. Para atender a tais objetivos, nos embasamos nos pensamentos de Lee S. 
Shulman (1987), Carlos Marcelo García (1999), Moacir Gadotti (2003), Selma Garrido Pimenta 
(2008) e Bernadete A. Gatti (2011). Também, nos seguintes documentos: Resolução CNE/CP 
Nº 1, de 15 de maio de 2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia); 
Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 
Lei Nº 11. 525, de 25 de setembro de 2007 (Acrescenta § 5º ao art. 32 da LDB 9394/96); Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e as matrizes 
curriculares dos Cursos de Pedagogia de duas Instituições de Ensino Superior, localizadas 
em Juiz de Fora/Minas Gerais. A partir das investigações realizadas, foram constatados 
indícios da inserção do Estatuto da Criança e do Adolescente nos Cursos de Pedagogia das 
Instituições pesquisadas, se fazendo cumprir as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Pedagogia, que destacam a função do professor na formação da cidadania dos 
estudantes. Quanto aos saberes docentes, que devem embasar a formação inicial do 
Pedagogo para o trabalho com a cidadania, compreendemos que eles devem estar 
relacionados à contextos sociais. Isto porque, o Pedagogo precisa se apropriar de 
conhecimentos específicos de sua área, mas também precisa compreender o lugar do 
conhecimento no contexto em que se encontra inserido e, também, a importância dele para 
os educandos. Assim, o currículo do Curso de Pedagogia não deve se restingir à 
metodologias e saberes para ensinar, levando em consideração que o campo de atuação do 
Pedagogo extrapola o da sala de aula. Por fim, apontamos a necessidade de pesquisas que 
busquem investigar de que forma o ECA foi inserido nos currículos, de modo a explicitar 
como esta Lei é abordada na formação do Pedagogo.     
Palavras-chave: Formação inicial do Pedagogo. Currículo de Pedagogia. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Saberes docentes.  
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Introdução 

 

 Neste trabalho refletimos sobre a presença do Estatuto da Criança e do 

Adolescente na formação inicial do Pedagogo, considerando que para realizar um 

trabalho voltado para o desenvolvimento da cidadania, o docente precisa, em seu 

processo formativo, conhecer esta Lei, que expressa os direitos e os deveres da 

criança e do adolescente cidadãos. Portanto, o estudo é guiado pelas seguintes 

questões: o Estatuto da Criança e do Adolescente está inserido nos currículos dos 

Cursos de Pedagogia? Que saberes docentes devem embasar a formação inicial do 

Pedagogo para o trabalho com a cidadania? 

 O objetivo geral da pesquisa consiste em refletir sobre a importância do 

Estatuto da Criança e do Adolescente na formação inicial do Pedagogo. Tendo como 

objetivos específicos: (i) verificar a presença ou não do ECA nos currículos dos 

Cursos de Pedagogia; (ii) analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia no tocante à função do professor na formação da cidadania dos 

estudantes; e ainda, (iii) identificar os saberes docentes que devem embasar a 

formação inicial do Pedagogo. Pretendemos com este trabalho contribuir para o 

fomento da discussão no que tange ao papel do professor junto ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

 A trajetória para investigação sobre a importância da presença do Estatuto da 

Criança e do Adolescente no Curso de Pedagogia nos direcionou para a realização de 

um estudo de natureza qualitativa. Neste caminho, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental. Foi feito um levantamento bibliográfico no intuito de 

buscar autores que embasam teoricamente a questão da formação inicial do 

Pedagogo e dos saberes necessários para o desenvolvimento desse profissional, 

sendo eles: Shulman (1987), García (1999), Gadotti (2003), Pimenta (2008), Gatti 

(2011). Depois, na pesquisa documental, foi realizado um levantamento acerca das 

legislações que tratam da formação inicial do Pedagogo e do trabalho a ser realizado 
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para o exercício da cidadania, a citar:  Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 

2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia); Lei Nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei Nº 11. 

525, de 25 de setembro de 2007; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); e as matrizes curriculares dos Cursos de Pedagogia de 

duas Instituições de Ensino Superior -  uma Universidade pública e uma Faculdade 

particular. 

 

A formação inicial do pedagogo: saberes docentes e legislação 

 

 Existem diversos estudos sobre os saberes docentes, contudo nos detemos às 

contribuições de Shulman (1987), García (1999), Pimenta (2008) e Gatti (2011), no que 

diz respeito à formação inicial de professores. 

Ao analisarmos as tipologias sobre os saberes necessários à ação docente 

apresentadas por Pimenta (2008) e Shulman (1987), percebemos que ambas dialogam, 

pois afirmam a indispensabilidade de apropriação de conhecimentos específicos da 

área de atuação, bem como dos conhecimentos pedagógicos, que emergem dos 

distintos contextos educacionais. 

Sobre o assunto, García (1999) afirma que o conhecimento não se refere 

somente às áreas do saber pedagógico, mas se refere diretamente às áreas do saber-

fazer, que correspondem aos esquemas práticos de ensino, e ao saber porquê, ou seja, 

à justificativa da prática.  

 Igualmente preocupada com o tema, Gatti (2011) elucida que o processo de 

formação inicial do professor possui papel ímpar na preparação do docente e deve 

ser oferecido com qualidade, pois o professor enquanto profissional precisa ser 

respeitado e receber respaldo para suas futuras ações no campo de trabalho.  

 Outro aspecto que deve ser considerado no curso de Pedagogia é a legislação 

que rege critérios para a formação inicial desse profissional, a citar: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 

de maio de 2006). Tal documento do Conselho Nacional de Educação, define o papel 

do Pedagogo e esclarece as questões estruturantes de seu processo inicial de 
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formação. Nele, percebe-se uma concepção baseada na compreensão da 

complexidade da escola e de sua organização de maneira que propicie a investigação 

nos âmbitos educacionais e de gestão da educação, em níveis e contextos diferentes.

 Sendo assim, o currículo do curso de Pedagogia não deve estar limitado a 

áreas de metodologias de ensino e nem aos saberes específicos para o exercício 

exclusivo da docência, porque tal exercício é desenvolvido no amplo contexto da 

sociedade, da educação e da escola. Este deve estar fundamento em uma formação 

teórica consistente, interdisciplinar, contextualizada em parâmetros sociais e éticos.   

 

O professor e o estatuto da criança e do adolescente 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

representa uma conquista em relação aos direitos da criança e do adolescente. O 

documento é posterior à Constituição Federal de 1988 e dispõe meios de 

concretização dos direitos da criança cidadã e do adolescente cidadão postos no 

Artigo 227 da Constituição. 

 O ECA é considerado uma conquista, porque visa a proteção integral das 

crianças e dos adolescentes, sem qualquer discriminação, apresentando, assim, uma 

concepção contrária à veiculada em leis anteriores, a citar o Código de Mello Mattos 

(1927) e o Código de Menores (1979).  

 O Estatuto explicita os direitos da criança e do adolescente em relação à 

educação em seu Artigo 53. Ao abordar essas questões, o legislador não cita o termo 

“professor”, mas  fica evidente que as questões propostas interferem diretamente no 

trabalho docente, uma vez que tratam de uma nova forma de olhar para os 

educandos – o aluno-cidadão/sujeito de direitos. 

 Em 2007, foi promulgada a Lei Nº 11.525 que acresce o Parágrafo 5º no Artigo 

32 da Lei Nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). A referida Lei 

inclui no currículo escolar do Ensino Fundamental a discussão sobre os direitos das 

crianças e dos adolescentes, pautada no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Todavia, para cumprir esta Lei, os professores precisam ser capacitados para 

trabalharem com a temática. 
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O estatuto da criança e do adolescente na formação inicial do pedagogo 

 

 Considerando os desafios e objetivos da educação brasileira postos nas 

legislações e alguns discutidos neste trabalho, como a formação para e na cidadania, 

torna-se crucial refletir sobre as questões que têm sido focalizadas nos Cursos de 

Pedagogia, que devem preparar para a profissão docente, no tocante à gestão de 

processos educacionais em espaços escolares e não escolares, bem como às áreas de 

investigação e avaliação de sistemas educacionais. 

 Assim, a fim de verificar a presença ou não do Estatuto da Criança e do 

Adolescente nos Cursos de Pedagogia, foram selecionados os currículos de duas 

Instituições de Ensino Superior. Essas são aqui denominadas de Instituição A, 

referente à Universidade pública e Instituição B, uma faculdade particular.  

 De modo a sintetizar as informações obtidas nas Instituições A e B, pode-se 

observar a seguinte tabela: 

 

Indícios encontrados sobre o trabalho com o Estatuto da Criança e do Adolescente nos currículos 

do Curso de Pedagogia das Instituições A e B 

Instituição A Instituição B 

Disciplina: Políticas de Educação para Infância 

Ementa: Visão crítica da história e das políticas 

de educação voltadas para a infância no Brasil. 

Iniciativas de caráter higienista, medidas 

assistenciais e a ênfase educativa. Políticas 

voltadas à infância e movimentos sociais. 

Legislação e educação infantil: Constituição de 

1988, LDB, ECA, FUNDEB. Estrutura e Gestão da 

educação infantil: demanda e clientela; formas de 

organização e de rede física; exigências de 

qualificação profissional. 

Disciplina: Direito da criança e do adolescente – 

Escola e responsabilidade civil e social 

Ementa: Não disponibilizada. 

  

 Diante dos achados desta pesquisa, foi localizada uma disciplina em cada 

currículo, provavelmente, voltada para o trabalho com o Estatuto. Na Instituição A 

isso aparece de forma clara, uma vez que o  ECA é mencionado na ementa da 
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disciplina. Já na Instituição B, a falta de uma ementa não permite que a inserção do 

Estatuto da Criança e do Adolescente seja claramente percebida. Todavia,  uma 

disciplina que se propõe a abordar a questão dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, precisa trabalhar com a Legislação que colocou esses indivíduos como 

sujeitos de direitos. 

 

Considerações 

 

 Neste estudo, buscamos a presença do ECA nos currículos de Cursos de 

Pedagogia, considerando os objetivos propostos para a educação postos em 

legislação, bem como a discussão teórica realizada na área educacional. De modo 

algum objetivamos responsabilizar a formação inicial como única etapa responsável 

pela preparação de um profissional que atuará na formação de cidadãos. Contudo, a 

partir do momento que as legislações determinam os objetivos da educação, elas 

colocam o que se almeja dos profissionais que nela atuam. Por isso, faz-se necessária 

a discussão sobre o conteúdos relacionados à direitos e deveres da criança e do 

adolescente. 

 No intuito de sintetizar os achados desta pesquisa, retomo as perguntas de 

partida enunciadas na introdução deste texto.  

 

1ª questão: O Estatuto da Criança e do Adolescente está inserido nos currículos dos 

Cursos de Pedagogia? 

A partir das investigações realizadas, foram constatados indícios da inserção desta 

temática  nos Cursos de Pedagogia das Instituições pesquisadas, se fazendo cumprir 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, que destacam a 

função do professor na formação da cidadania dos estudantes. 

 

2ª questão: Que saberes docentes devem embasar a formação inicial do Pedagogo 

para o trabalho com a cidadania? 

Os saberes  devem estar relacionados à contextos sociais. O Pedagogo precisa se 

apropriar de conhecimentos específicos de sua área, incluindo fundamentos teórico-
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metodológicos das disciplinas que estará apto a lecionar, mas também precisa 

compreender o lugar do conhecimento no contexto em que se encontra inserido, 

ainda a importância dele para os educandos. Assim, o currículo do Curso de 

Pedagogia não deve se restringir à metodologias e saberes para ensinar, levando em 

consideração que o campo de atuação do Pedagogo extrapola a sala de aula. 

 Por fim, ressaltamos a importância de pesquisas que questionem a forma 

como se deu a inserção do ECA nos currículos de Pedagogia, de modo a explicitar 

como essa Lei é abordada na formação inicial do Pedagogo. Assim, elucidamos que 

novas proposições relativas à importância do Estatuto da Criança e do Adolescente 

na formação do Pedagogo precisam ser discutidas e esperamos que a sistematização 

apresentada neste estudo possa contribuir. 
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Resumo 
Este texto apresenta parte do que vem sendo desenvolvido em uma pesquisa de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Sabemos que a Educação Infantil, principalmente a prática de professores na creche, sofre 
ainda nos dias de hoje muitos desafios relacionados tanto ao seu reconhecimento e 
importância como a primeira etapa da educação básica, quanto à qualidade do trabalho 
desenvolvido com os bebês e crianças pequenas. Neste sentido, esta pesquisa em andamento 
tem por objetivo compreender como acontece a formação inicial para professores e 
professoras do curso presencial de Pedagogia da UFJF no que se refere aos saberes/fazeres 
para atuar com bebês e crianças pequenas na faixa etária de 0 a 3 anos. De que maneira esta 
faixa etária é contemplada e trabalhada? E de que modo esta formação contribui para a 
prática de futuros professores que atuarão nas creches? Esta problematização e reflexão se 
fazem importantes a medida que possibilitam dar visibilidade ao tema da formação inicial de 
professores e professoras no sentido de fortalecer o campo das práticas e saberes da/na 
Educação Infantil para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora e, 
possivelmente para o debate das políticas de formação docente no Brasil. Utilizando como 
base alguns dos estudos encontrados no levantamento bibliográfico realizado, este trabalho à 
luz de autores como Albuquerque (2013), Azevedo (2013), Gatti (2010), Kiehn (2007), Kramer 
(2006) e Tardif (2010), apresentará o que vem, em âmbito geral, sendo oferecido, discutido e 
praticado nos cursos de formação inicial e também as necessidades e  demandas que se 
originam das vivências e experiências de professores que estão nas creches atuando junto à 
faixa etária de 0 a 3 anos, suas dificuldades e desafios. Estudos e reflexões que nos mostram 
alguns avanços e melhorias neste campo, mas que também apontam a necessidade de que 
muito ainda precisa ser feito para que as creches sejam reconhecidas de fato como espaço de 
cuidado e educação e, para que os futuros professores tenham algum embasamento para 
atuarem em tal faixa etária. Ter afeto e jeito com crianças não é mais o suficiente. Os 
profissionais que atuam nestas instituições precisam ter uma formação mais adequada, que 
os possibilite conhecer as especificidades do trabalho com bebês, compreender o cotidiano, a 
dinâmica de uma creche, as necessidades dos que ali são atendidos para que se possa realizar 
um trabalho que contribua significativamente para o desenvolvimento dos bebês e crianças.  
Palavras-chave: Pedagogia; Formação Inicial de Professores; Creche.  
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Apresentação 

 

 Recém-formada tive a oportunidade de trabalhar por um ano como professora 

de berçário em uma creche pública do município de Juiz de Fora. Naquela ocasião, 

também o meu primeiro emprego como professora. Uma experiência desafiante que 

me causou vários questionamentos e inquietações sobre o meu papel e função dentro 

daquela instituição e também reflexões sobre a formação que eu havia recebido até 

ali. De que forma a minha graduação estava contribuindo ou não para a minha 

atuação diante daqueles bebês? 

 Diante deste contexto, que ainda me inquieta, escolhi me dedicar a estes 

estudos e olhar um pouco mais para a formação inicial de professores no que se 

refere à prática na creche. Por isso, realizo a pesquisa com o objetivo de compreender 

como acontece a formação inicial para professores e professoras do curso presencial 

de Pedagogia da UFJF no que se refere aos saberes/fazeres para atuar com bebês e 

crianças pequenas na faixa etária de 0 a 3 anos. De que maneira esta faixa etária é 

contemplada e trabalhada? E de que modo esta formação contribui para a prática de 

futuros professores que atuarão nas creches? 

A Educação Infantil (EI) no Brasil, principalmente a creche, foi vista desde sua 

origem como algo menos nobre, onde não era exigido muito conhecimento ou 

formação para que se pudesse atuar nesta área. O trabalho na creche era visto como 

assistencialista e desempenhado pelas mulheres pacientes, carinhosas e que levassem 

jeito no trato com as crianças.  

No entanto, por volta dos anos noventa este cenário começa a adquirir uma 

outra forma. A Educação Infantil, inclusive a creche são reconhecidas legalmente 

como a primeira etapa da educação básica na Constituição Federal de 1988 e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 9.394/96.  

A primeira, em seu Art. 205 afirma que a Educação em todas as suas etapas é 

um direito público e subjetivo de todos, dever do Estado e da família. Na Educação 

Infantil, este direito deve ser garantido por meio de creches e pré-escolas para as 

crianças até cinco anos de idade (Art. 208).  
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Já na LDB, a EI é estabelecida como a etapa que “tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.” (Art. 29). O Art. 30 por sua vez afirma que o atendimento às crianças 

até três anos deverá ocorrer em creches ou entidades equivalentes.  

Sobre a formação dos professores, a LDB em seu artigo 61 ainda estabelece que 

são considerados profissionais da educação aqueles que estão em pleno exercício 

tendo sido formados em cursos reconhecidos, habilitados em nível médio ou 

superior, tanto para a EI quanto para os ensinos fundamental e médio.  

Ainda sobre a formação de professores e o reconhecimento da necessidade de 

formação adequada para os profissionais que atuam nas creches e pré-escolas, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, licenciatura (2006) 

trazem pontos importantes como seu Art. 4, onde é afirmado que os cursos de 

Licenciatura em Pedagogia destinam-se à formação de professores para exercer o 

magistério da Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino 

Médio (na modalidade normal) e nas demais áreas em que sejam previstos os 

conhecimentos pedagógicos. E mais: o egresso do curso de Pedagogia deve estar apto 

a “compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, 

para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 

intelectual, social” (Art. 5).  

Neste contexto, é possível perceber certo avanço nas legislações que passam a 

incluir a Educação Infantil e a necessidade de formação para os professores que nesta 

etapa atuam. Juntamente foram crescendo também os movimentos em defesa deste 

reconhecimento e valorização. Uma consequência possível de se perceber é o 

aumento do número de disciplinas referentes à EI nas matrizes curriculares dos 

cursos de formação, por exemplo. Porém, em muitos casos, há uma predominância 

da pré-escola e uma secundarização da creche. 

No entanto, é preciso ir além. O aumento no número de disciplinas não basta. 

Se fosse apenas uma questão quantitativa, dever-se-ia também ampliar a oferta nas 

tantas outras áreas que ainda também são pouco abordadas como a diversidade, 

sexualidade, gênero, questões étnico-raciais e assim por diante. Desse modo, assim 
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como já ocorre, o curso de Pedagogia não daria conta de tantas discussões e 

demandas. 

As disciplinas são sim importantes. Porém, não basta um aumento na 

quantidade, se os conteúdos não dialogam e se as demais áreas não reconhecem a 

Educação Infantil e, principalmente, a prática docente na creche.  

É diante deste cenário que a minha pesquisa vem se desenvolvendo, a fim de 

compreender como acontece esta formação no curso presencial de pedagogia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e de que maneira contribui para a atuação dos 

futuros profissionais.  

Aqui neste texto, trago alguns dos autores e falo um pouco daquilo que 

encontrei em meu levantamento bibliográfico e referencial teórico e que me ajuda a 

conhecer e compreender um pouco mais sobre a realidade da formação de 

professores no Brasil e a formação inicial de professores para a prática na creche.  

 

A formação de professores no Brasil e o curso de Pedagogia: um panorama geral 

 

Dentre os tantos desafios enfrentados pela formação de professores no Brasil, 

Gatti (2010), ao relatar um projeto realizado com o objetivo de analisar quais 

disciplinas formadoras são propostas nas instituições de ensino superior nas 

licenciaturas presencias como Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências 

Biológicas nos traz contribuições importantes acerca do curso de Pedagogia.  

A autora afirma que nos cursos de Pedagogia, de um modo geral, há um 

número de disciplinas que falam sobre o como ensinar e um número ainda menor 

daquelas que falam sobre o que ensinar. Para Gatti (2010), o que é trabalhado nas 

salas de aulas das escolas não tem muito espaço nos cursos de formação inicial. Nas 

ementas das disciplinas há uma maior preocupação com os fundamentos das teorias 

de ensino que com as práticas educacionais.  

Gatti (2010) diz que é possível perceber o esforço de algumas instituições em 

oferecer os conteúdos de ensino associados às metodologias, mas ainda de uma 

forma insuficiente, já que há um desequilíbrio entre teoria e prática. Há um maior 

enfoque nos aspectos políticos, sociológicos e psicológicos do trabalho. Como é 
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afirmado pela autora, estes são importantes para o trabalho do professor, mas não 

suficientes para suas atividades de ensino (p. 1370).  

Sobre a não articulação entre teoria e prática afirma: 

 

No que concerne à formação de professores, é necessária uma verdadeira 
revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da 
formação. As emendas já são muitas. A fragmentação formativa é clara. É 
preciso integrar essa formação em currículos articulados e voltados a esse 
objetivo precípuo. A formação de professores não pode ser pensada a partir 
das ciências e seus diversos campos disciplinares, como adendo destas áreas, 
mas a partir da função social própria à escolarização– ensinar às novas 
gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas 
coerentes com nossa vida civil. (GATTI, 2010, p. 1375) 
 

 
 De acordo com Gatti (2010), a partir das Diretrizes de 2006, tornam-se muitas 

as atribuições do pedagogo e as matrizes curriculares dos cursos de graduação não 

dão conta de equacionarem todas as demandas. Ao final da pesquisa, a autora diz ser 

possível concluir que a formação oferecida não é suficiente para que o futuro 

professor seja capaz de planejar, ministrar e avaliar suas práticas de ensino, tanto no 

âmbito da Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental. As disciplinas são 

fragmentadas, maior enfoque na teoria e insatisfatória abordagem da prática, maior 

preocupação no porquê ensinar e não em o que ensinar. Também não têm muito 

espaço para a formação específica e os conteúdos (Alfabetização, Matemática, 

Ciências e etc.) das salas de aula da educação básica. São raros os cursos que 

oferecem um maior aprofundamento na área da Educação Infantil.  

Em concordância com Gatti (2010) e sobre a fragmentação das disciplinas nos 

cursos de formação, Tardif (2010) afirma que os graduandos têm disciplinas com 

duração de 40 a 50 horas que não apresentam qualquer tipo de relação umas com as 

outras e acabam não causando impacto sobre os futuros professores. O autor ainda 

afirma que na grande maioria dos casos, os alunos ficam em sala ouvindo toda 

aquela teoria e depois de um tempo vão estagiar para “aplicar” o que aprenderam (p. 

242). 

No entanto, é quando vão trabalhar sozinhos que aprendem o seu ofício na 

prática e percebem que todas ou a grande maioria das disciplinas estudadas não se 

relacionam com a prática cotidiana. Como afirma Gatti (2010), nos currículos dos 
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cursos de Pedagogia, é reduzida a parte que “propicia o desenvolvimento de 

habilidades profissionais específicas para a atuação nas escolas e nas salas de aula.” 

(p. 1372) 

Tardif (2010) defende a ideia de que os cursos de formação de professores 

precisam abrir espaço também à lógica de formação profissional e não somente à 

lógica disciplinar. É preciso reconhecer que os futuros professores são sujeitos de 

conhecimentos e não apenas depósitos daquilo que é abordado nas universidades.  

Neste sentido, o autor ainda destaca que os conteúdos e lógicas disciplinares 

ainda são predominantes na área, mas que, boa parte da formação dos professores 

deveria basear-se nos conhecimentos específicos e originados por sua prática, nos 

conteúdos e lógicas profissionais, já que são esses os exigidos no exercício de sua 

função.  

Como é possível perceber, os desafios da formação de professores não são 

poucos e a Educação Infantil, especialmente a prática do professor na creche não 

ficam alheias a este contexto. 

 

A formação de professores para a prática na creche 

 

O trabalho do professor com bebês e crianças pequenas envolve diversas 

especificidades. A começar pela indissociabilidade do cuidar e educar, a relação das 

professoras com os bebês e crianças, destes com seus professores e pares, a 

organização do tempo e do espaço, o planejamento da rotina, as atividades e 

vivências proporcionadas, dentre tantos outros. É por isso que se faz necessária uma 

formação que nos subsidie e oriente em relação a estes aspectos.  

Segundo Kramer (2006) é a partir do reconhecimento legal da Educação 

Infantil como a primeira etapa da educação básica que cresce no Brasil o número de 

fóruns e debates a fim de garantir este direito. É também a partir deles que nascem a 

necessidade de políticas de formação de professores e alternativas curriculares para 

esta faixa etária.   

Para a consolidação desta etapa da educação, é preciso discutir diversos 

aspectos como currículo, concepções de infância, investimentos, projetos educativos, 
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dentre outros. Muitos são os desafios para as políticas educacionais e a formação de 

professores está nesta lista, sem dúvidas. De acordo com Kramer (2006), a formação 

de professores para trabalhar com crianças pequenas é algo novo na história da 

escola brasileira. Muitos não conhecem o trabalho e o enxerga como menos nobre.  

 Neste sentido, Gatti (2010) afirma que há uma diferenciação historicamente 

marcada na formação dos professores de EI, dos anos inicias e dos especialistas. O 

que tem por consequência atribuir aos professores um valor social maior ou menor.  

Mesmo que se exija a formação inicial em nível superior para todos eles, esta 

diferenciação se faz presente também nas carreiras, nos salários, nas representações 

sociais, políticas e acadêmicas. Essa diferenciação é um impasse para se repensar os 

currículos, dificultando reestruturar essa formação de forma mais articulada e em 

novas bases. (GATTI, 2010, p. 1359) 

 Sobre a formação inicial, Azevedo (2013) também traz a necessidade de 

articulação entre teoria e prática, a realidade vivenciada, permitindo ao professor 

uma prática mais reflexiva.  

Outro aspecto trazido é o de que os cursos de formação, de modo geral, 

priorizam os conhecimentos referentes à prática no Ensino Fundamental. Quando se 

faz referência à Educação Infantil, destaca-se as crianças de 4 e 5 anos e acabam por 

desconsiderar as de 0 a 3 (AZEVEDO, 2013, p. 75). Ainda destaca que nas políticas 

educacionais predomina o atendimento aos alunos maiores de 6 anos. Assim, as 

especificidades do trabalho na EI acabam passando sem aprofundamentos pelos 

cursos de formação de professores, apenas para cumprir o que é legalmente 

determinado.  

Para Azevedo (2013), os cursos de formação inicial não contemplam as 

especificidades desta prática ou o fazem de forma rasa, destacando o ensino de 

regras e procedimentos sem qualquer tipo de articulação com as práticas. (p. 77) 

A autora também destaca que os professores já atuantes mencionam a 

necessidade de se trabalhar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento infantil, 

infância e a organização do trabalho pedagógico com esta faixa etária, por exemplo.  

Albuquerque (2013), ao estudar as matrizes curriculares dos cursos de 

Pedagogia das instituições federais brasileiras, afirma ter se deparado com uma 
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realidade um pouco diferente daquela de pesquisas anteriores (Kiehn 2007) onde os 

currículos dos cursos de Pedagogia não contemplavam os assuntos sobre crianças e 

infâncias.   

Albuquerque (2013) relata que de fato há um aumento no número de 

disciplinas referentes à Educação Infantil e suas especificidades, além de uma 

mobilidade das disciplinas, já que é possível perceber a temática do trabalho com 

bebês e crianças pequenas em disciplinas ao longo do curso e não apenas no final, 

como é muito comum acontecer. Apesar de ainda haver uma predominância 

daquelas disciplinas de fundamentos (Sociologia, Psicologia, Filosofia e etc.), 

reforçando o aspecto teórico na formação do professor e a ideia de criança-aluno, há 

esforços para que as disciplinas sobre essas especificidades se consolidem e sejam 

reconhecidas.  

 

Considerações parciais 

  

O que foi visto até o momento nos permite perceber os grandes desafios que a 

Educação infantil, de modo especial a creche, ainda tem por enfrentar nos campos 

políticos sociais e acadêmicos.  

É verdade que o número de disciplinas tem crescido e isto permiti-nos sugerir 

que os campos de discussões estejam se ampliando também. No entanto, cabe-nos 

continuar na defesa e na luta para que o trabalho docente com os bebês e crianças de 

0 a 3 anos seja valorizado e reconhecido de fato como a primeira etapa da educação 

básica e direito de todos assim como qualquer outra etapa de ensino.  

 Reconhecer suas especificidades e necessidade de formação e valorização 

também de seus profissionais. Oferecer remunerações dignas e uma formação inicial 

que lhes permita conhecer e compreender os aspectos da infância e as singularidades 

do trabalho realizado com os pequenos, para que possam de fato oferecer uma 

trabalho comprometido com o desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas e com 

uma educação de qualidade também para esta faixa etária.   
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HABITAR UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINARÃO 

MATEMÁTICA: COMPOSIÇÕES COM UMA ESCRITA DE BANALIDADES 

 

Marta Elaine de Oliveira 
martaoliveirajf@gmail.com 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
 

O presente trabalho apresenta um ensaio a partir da discussão acerca dos 

modos de habitar os processos de formação de professores que ensinarão 

matemática, nos anos inciais do Ensino Fundamental, em nossa atualidade, envolto a 

uma política cognitiva pautada na aceleração de informações e de situações escolares. 

Além de, dialogar com a pesquisa de doutoramento em andamentamento que 

problematiza a constituição de um corpo que não tem tempo e por isso é atravessado 

por uma aceleração, impedindo-o de um pouso e de uma parada. 

Em uma formação de professores sem pouso, onde tudo parece estar acelerado 

demais, como dar conta desse mundo que vai atropelando e é atropelado, sem cair na 

tentação de oferecer um outro mundo, pronto e dado? Como produzir um habitar em 

um mundo no qual seja possível tornar-se sensível neste que se faz junto ao habitar? 

Nesse mundo acelerado: Como tornar estranho o que já se tornou cotidiano? 

Como olhar para o que está na superfície e está a todo tempo demandando? 

 

Diário de banalidades: ‘aceleração do tempo’ 

  
“As Palavras nada têm a ver com as sensações, palavras são pedras duras e 
as sensações delicadíssimas, fugazes, extremas” 

Clarice Lispector 
 

Uma proposta que se intromete com a pesquisa em si86, com um modo de 

fazer pesquisa. Que por isso questiona, sutilmente, um modo único de pesquisar. 

Escreve-se em um diário de banalidades, em um diário êxtimo, em um diário de 

afetações, escreve-se e inscreve-se. Nele, uma língua que não é nem de dentro e nem 

de fora habita simultaneamente uma língua dentro de uma língua.  

                                                           
86

 A escrita em um diário de banalidades faz parte da produção de dados da pesquisa de doutoramento da autora. 

A proposta é um exercício em formação de professores que traz uma produção escrita, a partir de afetações 

vividas em situações banais em sala de aula. 
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Uma materialidade: punhos e articulações em movimento. O que uma mão 

com um instrumento de caligrafia produz? 

Escritas de movimentos. Escritas em movimento da pesquisa. 

Perceber as banalidades que se escondem em naturalidades. Uma escrita 

clandestina que percebe e que produz uma ruptura em uma viagem imóvel. Ao 

andar, ao gesticular, ao dar passagem aos afetos, à linguagem e ao estilo, têm-se seus 

olhos voltados apenas para o movimento. É o movimento que afeta.  

Uma escrita cansada de passar por mesmas entradas, envereda-se no tempo 

da vida e segue viagem.  

Uma formação de professores cansada de passar por mesmas entradas, 

reivindica novas paradas e pousos através de sua escrita em diário de banalidades.  

“O tempo aqui passa mais rápido do que na minha cidade. Fico até tonta. Às vezes, 

nem sei mais para onde vou.”87 – diz aquela que se perde em uma sala de aula de 

formação de professores.   

Em um labirinto habitar é perder-se. Em um tempo acelerado, habitar é 

perder-se. 

Um corpo, que não tem tempo, é atravessado por uma aceleração que o 

impede um pouso, que o impede uma parada. Habitar um espaço e um tempo sem 

parada é perder-se?  

A aceleração, por vezes, impede o olhar-parar. O que significa perder-se nessa 

aceleração do tempo?  

 
[...] perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer 
instrução. Nesse caso, o nome das ruas deve soar para aquele que se perde 
como o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade 
devem refletir as horas do dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro. Essa 
arte aprendi tardiamente; ela tornou real o sonho cujos labirintos nos mata-
borrões de meus cadernos foram os primeiros vestígios. Não, não os 
primeiros, pois houve antes um labirinto que sobreviveu a eles. O caminho a 
esse labirinto, onde não faltava Ariadne [...] (BENJAMIN, 1987, p. 73).  

 

Estar no movimento produzido por esse labirinto, pode ser seguir e ser 

conduzido por fios de Ariadne. Que fios de Ariadne nos levam a pousar em uma 

                                                           
87

 Fragmento do diário de banalidades de pesquisa, relato feito por uma graduanda do Curso de Pedagogia, em 

aula de Ensino de Matemática, em 2016. 
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banalidade e dar mais tempo ao que pede um tempo um pouco maior? Como se 

constitui um corpo que pousa na banalidade?  Como constituir um corpo professor 

que espera diante de uma formação acelerada? Como constituir um modo de habitar 

na formação de professores que não sucumba a um sentimento, a um 

desencadeamento, a uma aceleração? 

Em uma escrita de banalidades, que escrita se faz? Que escrita acontece? Que 

formação de professores acontece? 

Uma escrita é sempre coisa outra, que neste caso, torna-se uma escrita banal. 

A palavra conjuga, insinua, insiste, reivindica, silencia, apodera corpos. Em 

alguns casos busca o que se foi e tenta decifrar, através de palavras, uma experiência, 

fazendo uma prefiguração de uma escrita milagreira, na crença de trazer algo de 

volta, com palavras adequadas.  Uma escrita está propensa a milagres? O que se faz 

então? Que realismo a palavra busca presentificar advindo de uma experiência?  

Nada do que se escreve aconteceu. Simplesmente acontece, está acontecendo. 

Um contínuo tempo-espaço, um aqui agora, uma experiência-palavra.  

“Porque só é real, “válido como real”, o que está vivo.”. (LARROSA, 2015, p. 

112).   

Há muitas dimensões da realidade:  

 
[...] o que vemos, o que sentimos, o que existe, o que inventamos, o que 
imaginamos, o que sonhamos, o que já não está e de que sentimos falta, o 
que acontece ou o que não nos acontece. Trata-se, então, de problematizar o 
modo como colocamos juntas as palavras e as coisas, a linguagem e o 
mundo, o inteligível e o sensível, o sentido e a experiência. (LARROSA, 2015, 
p. 112).   

 
 

O real é o aqui agora, não sobe forma de representação, mas o aqui remetendo 

a uma temporalidade instantânea e o agora a uma espacialidade imanente. O aqui 

agora são junções de um tempo-espaço em uma imediaticidade, atualizado na 

experiência da escrita e com a escrita.  

Um escrito que se torna um escrito primeiro, que não está, de forma alguma, 

preso em sua gênese descritiva, mas ao que o remete no aqui agora da experiência-

palavra.  
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O que a palavra tenta? Tenta tirar a carne da experiência, dar-lhe um tom, um 

vinho, um brio. Quer nutri-la. Quer que se faça obedecer.   

O que a experiência tenta? Fazer dos ossos o seu levantar, dar-lhe vida em 

palavras.  

Experiência e palavra uma relação do aqui e agora. 

O tempo desmonta-se, e as rédeas da duração Cronos lança-se ao tempo 

Aion88. 

E o fim da escrita de um texto, não se faz na palavra última, pois não há uma 

linha que demarca a palavra primeira e a palavra última, apenas fluxos de 

intensidades. Uma palavra que se insinua e se esvai nessa intensidade não tem 

relação com início e fim. Apenas o aqui agora da experiência-palavra compõe a 

escrita, na potência da palavra primeira e última, no fluxo embriagado e atravessado 

de uma palavra que se esvai em primeiro e em último.  

 

Diário de banalidades: ‘perder tempo’ 

 

 “Um problema de matemática é redundância” 89 – diz aquele que não quer se 

perder tempo com uma matemática.  

Qual é o lugar de um problema? 

Se por um lado pensa-se na insistência desnecessária de duas palavras, por 

vezes, advinda de uma relação desgostosa. Por outro, pensa-se: o que seria um 

problema matemático? Não do ponto de vista metodológico com suas especificações 

quanto a problema do cotidiano, problema padrão, problema de lógica... Mas o que 

seriam essa intromissão e essa adjetivação simultâneas que se caracterizam de 

problema de matemática? 

Quando um problema comporta uma adjetivação, uma especificação, um 

limitar, um definir, o que acontece? 

                                                           
88

 Deleuze em seu livro “Lógica dos sentidos” (1998, p. 167 - 173)  traz duas leituras do tempo: Cronos - tempo 

cronológico, só o presente existe. Nessa configuração, o passado e o futuro são dimensões associadas ao 

presente; Aion – são efeitos incorpóreos, uma temporalidade não mensuravél, e não sucessiva.  
89

 Fragmento do diário de banalidades de pesquisa, relato  feito por uma graduanda do Curso de Pedagogia, em 

aula de Ensino de Matemática, em 2016. 
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A adjetivação da matemática, disciplinariza o problema. A matemática 

delimita o que vem a ser problema. Com sua didática, a matemática do ensino 

apropria-se do ponto de vista metodológico, traz à discussão suas especificações no 

campo da resolução de problemas, vem com seus modos definidores e com suas 

características para cada tipo de problema ainda dentro de uma matemática 

disciplinar.  

O que está em jogo nessa definição, nessa classificação é uma perspectiva 

binária: esse problema é do tipo A ou do tipo B, se não é A e nem B é do tipo C. Uma 

sucessão de alternativas que obedecem, ainda, a uma relação binária do mesmo 

modo.  

Nesse modo de ensino de matemática disciplinar, há sempre uma produção de 

respostas para cada tipo de problema apresentado.  

Em uma psicologia da aprendizagem, talvez, compreenderia e tentaria 

explicar a insistência desnecessária de palavras, por vezes, advindas de uma relação 

produzida pela crença de um sujeito que ressente por não dominar uma tal 

matemática.   

Seja em uma concepção didática-metodológica ou em uma compreensão 

psicológica, esse modo de pensar, não se ocupa em inventar problemas, afinal, por 

quê alguém inventaria o que lhe causa incômodos? Que invenção há naquilo que já 

tem resposta e apenas esta é valida?   

Afastando-se de uma perspectiva psicológica e metodológica com suas 

justificativas arraigadas em processos de disciplinarização e de conformação a modos 

de se relacionar o problema com a matemática, que povoam a educação e também 

povoam a educação matemática, como envolver-se com uma outra possibilidade de 

problematizar a noção de problema de matemática?  

Permitir a insistência de um problema em matemática leva-nos à questão: Que 

problema? Que matemática? 

“Um problema não é um ‘obstáculo’, é a ultrapassagem do obstáculo, uma 

projeção, isto é, uma máquina de guerra”. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 21). 
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Inventar desarranjos.  Estar diante de uma privação para resolvê-los. Eis um 

outro posicionamento diante do que venha a ser problema, irromper com uma certa 

disciplinarização do saber.   

Quando um problema se intromete com a matemática, ele a indisciplinariza. 

Coloca em questão um pensamento com forças que o forçam a pensar, sem uma 

produção de uma interioridade intrínseca.  

 
Um pensamento às voltas com forças exteriores em vez de ser recolhido 
numa forma interior, operando por revezamento em vez de formar uma 
imagem, um pensamento-acontecimento, hecceidade, em vez de um 
pensamento-sujeito, um pensamento-problema no lugar de um pensamento 
essência ou teorema, um pensamento que faz apelo a um povo em vez de se 
tomar por um ministério. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 51). 
 
 

Abrir mão de uma metodologia que busque evidenciar as pegadas e os rastros 

deixados durante uma caminhada e que produz doravante as mesmas pegadas. 

Desse modo, perder tempo com o problema em si pode produzir uma privação dos 

meios para obter uma solução. Assim uma produção, do que Deleuze; Guattari 

(1997) nos diz sobre ciências ambulantes.  

 “Há ciências ambulantes, itinerantes, que consistem em seguir um fluxo num 

campo de vetores no qual singularidades se distribuem como outros tantos 

"acidentes" (problemas).”(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 34). 

De acordo com Deleuze:  

No campo de interação das duas ciências, as ciências ambulantes contentam- 
se em inventar problemas, cuja solução remeteria a todo um conjunto de 
atividades coletivas e não científicas, mas cuja solução científica depende, ao 
contrário, da ciência régia, e da maneira pela qual esta ciência de início 
transformou o problema, incluindo-o em seu aparelho teoremático e em sua 
organização do trabalho. Um pouco como a intuição e a inteligência segundo 
Bergson, onde só a inteligência possui os meios científicos para resolver 
formalmente os problemas que a intuição coloca, mas que esta se contentaria 
em confiar às atividades qualitativas de uma humanidade que seguisse a 
matéria [...] (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 45). 
 
 

Esta seria, talvez, uma possibilidade de abandonar uma ciência régia e lançar 

mão de uma ciência ambulante. 
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Produzir um novo pedaço de terra: escrever uma produção de um ethos 

 

Diante das produções escritas, em um diário de banalidade, pode-se 

perguntar: que forças reivindicam uma escrita de banalidade que acaba por se tornar 

uma outra banalidade em si?  

Essa escrita, por vezes, anda lado a lado com uma certa ilegibilidade. Uma 

escrita que faz um escritor. Um escritor não é autor. “Autor é um sujeito de 

enunciação [...]. O escritor inventa agenciamento a partir de agenciamentos que o 

inventaram, ele faz passar uma multiplicidade para outra”. (DELEUZE; PARNET, 

1998, p. 42). 

Uma que deseja cair nos percalços de um acaso, na frivolidade de uma 

banalidade.  Uma escrita que advém daquilo que nos acontece de uma palavra caída 

e derivada de um intempestivo da vida. De uma experiência que dá passagem a um 

modo de respirar de outra maneira, que está no limite da vida e da morte e que 

produz um novo pedaço de terra atravessado pela escrita.  

Que formação ética-estética-política é possível produzir paradas nessa 

aceleração dar um pouco mais de tempo, ao tempo que se ‘perde’? 

Que formação ética-estética-política é produzida em uma banalidade? 

Que formação ética-estética-política é reivindicada por uma escrita de uma 

banalidade?  

 Na estética da velocidade um corpo acelerado é requerido. Um sentir 

acelerado finda-se em sentimentos. Na ética da velocidade um corpo é submetido a 

uma lógica. Uma lógica que não percebe o instante, só desencadeamentos lineares 

são prefigurados. Na produção de uma política da velocidade produz-se uma 

aceleração. O que está em jogo é o acontecido. 

Uma ‘estética’ da experimentação, na potência da improvisação, produz 

possibilidade de fuga que habita territórios outros e que, por sua vez, engendra-se 

em uma política que invade o poder da decisão, sucumbindo ao fluxo do desejo.   

Uma escrita que se torna uma experimentação da vida. “Saímos de casa no fio 

de uma cançãozinha.” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.117).  
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Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No 
entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa 
floresta, requer instrução. Nesse caso, o nome das ruas deve soar para 
aquele que se perde como o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as 
vielas do centro da cidade devem refletir as horas do dia tão 
nitidamente quanto um desfiladeiro. Essa arte aprendi tardiamente; 
ela tornou real o sonho cujos labirintos nos mata-borrões de meus 
cadernos foram os primeiros vestígios. Não, não os primeiros, pois 
houve antes um labirinto que sobreviveu a eles. O caminho a esse 
labirinto, onde não faltava Ariadne [...] (BENJAMIN, 1987, p. 73).  

 
Uma ‘ética’ da experimentação da vida produz uma ‘estética’ que se imprime 

no viver, num estilo de vida, numa necessidade apresentada à prova do eterno 

retorno.  “Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais 

uma vez e por incontáveis vezes.” (NIETZSCHE, 1882/2012, p. 139).  

Produção de uma estética e uma ética específicas devêm uma ‘política’.  Cada 

escolha é uma renúncia ou infinitas renúncias. 

 
[…] Eis então o que seria necessário fazer: instalar-se sobre um estrato, 
experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar 
favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga 
possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, 
experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidades, ter 
sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. (DELEUZE; GUATTARI, 
2015, p. 27) 
 
 

Mas, como estar à altura daquilo que se reivindica? Ainda nos “mata-borrões” 

como não se perder em uma escrita que não se nutre pelo que foi enxugado? 

“Para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor 

de nós.” (LISPECTOR, 2013, p. 149). 

Escrever é uma produção de um ethos?  

O termo ethos tem origem de dois vocábulos gregos ethos (com eta inicial) e 

ethos (com épsilon inicial).  

No primeiro caso ethos (com eta inicial) refere-se a morada do homem. Neste 

sentido “nunca a casa do ethos está pronta e acabada para homem, mas por ele 

construído ou incessantemente reconstruído.” (VAZ, 2013, p. 12).  

No segundo significado de ethos (com épsilon) diz a respeito ao 

comportamento, ao costume. Nele está presente o processo de formação do hábito. 
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“O ethos como costume, ou na sua realidade histórico-social, é principio e norma dos 

atos que irão plasmar o ethos como hábito”. (VAZ, 2013, p. 15).  

Um corpo formação de professores. Uma produção de um ethos.  

Enfim, uma proposta de escrita diária disparada por afetações, que nesse 

mundo acelerado questiona-se durante a escrita: tem-se ouvidos para ver? Tem-se 

estômago para escrever o que lhe afeta? Além disso, produz um ethos na formação de 

professores. Um habitar que pode ir constituindo-se no verbo transitivo, um tornar-

se estranho o que já se tornou cotidiano e um produzir olhar para o que está na 

superfície e que está a todo tempo demandando na formação de professores.  
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Introdução 

 

Este trabalho é uma proposta de investigação elaborada no Mestrado em 

Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em andamento, portanto em 

construção diária. 

O contexto social, político, religioso e econômico vive mudanças profundas 

diariamente, com isto, os educadores para abordarem as questões surgidas na 

sociedade avaliam constantemente suas práticas e criam possíveis intervenções para 

trabalhar as temáticas necessárias e atenderem aos anseios sociais. 

Neste panorama, cada docente produz uma forma de trabalhar para atender 

os acontecimentos e abordagens surgidas socialmente, com o objetivo de contribuir 

para a formação integral dos sujeitos. 

Pensar a prática docente exercida nas instituições de ensino, para atender as 

demandas surgidas diariamente, é refletir a formação docente que os sujeitos deste 

processo recebem e constroem em sua trajetória pessoal e profissional. 

Desta forma, este trabalho visa compreender a construção das identidades 

docentes, investigando os caminhos trilhados pelos docentes, que em contextos 

diversos utilizam de práticas pedagógicas inovadoras para ressaltar a educação 

intercultural. 

 

Objetivo 

 

Compreender como ocorrem a construção das identidades docentes, dos anos 

iniciais do ensino fundamental, ao longo de sua trajetória de vida, por meio das 

mailto:carla.toscano@hotmail.com
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perspectivas destes educadores, com o uso das narrativas destes sujeitos e indícios 

encontrados nestas. 

Os objetivos específicos estão atrelados a recursos que possam direcionar o 

trabalho, no sentido de refletir sobre os questionamentos apontados: identificar e 

analisar a construção das identidades docente. 

 

Justificativa 

 

Analisar a construção das identidades docente nos traz informações relevantes 

para a nossa construção enquanto educadores e uma avaliação dos processos de 

formação docente em nossa sociedade. Portanto, este trabalho nos leva a ressignificar 

os processos de construção de identidades docente. 

 

Referencial teórico 

“Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual 
nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), 
dentre as quais parece possível fazer uma escolha.” (HALL, 2006, p.75) 

 

As bases que constroem a concepção desta pesquisa estão ligadas a autores 

que fundamentam as questões da construção de identidades, através do uso de 

narrativas em uma abordagem pedagógica para a Educação Intercultural. 

Discutir a identidade dos docentes é compreender a constituição do ser em 

sociedade, é reconhecer os espaços frequentados, as experiências passadas, as 

interações estabelecidas, é, acima de qualquer coisa, compreender este docente como 

singular, produtor e criador de uma prática pedagógica única diante de suas 

particularidades enquanto sujeito produtor de conhecimento. 

As construções das identidades são estabelecidas por um conjunto de ações e 

atitudes promovidas nas relações entre os sujeitos, os espaços frequentados e as 

intervenções realizadas em seu contexto pessoal e profissional.  

Dentro das culturas nacionais, as identidades são construídas quando se 

produz sentidos sobre uma nação, de maneira que possamos nos identificar. Esses 

sentidos são produção de estórias, memórias e imagens sobre a nação (HALL, 2006). 
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Sobra a identidade, Hall (2006) traz três noções de identidades para 

conhecermos: sujeito do Iluminismo, sujeito Sociológico e sujeito Pós-moderno. O 

sujeito do Iluminismo considerava o ser humano como unificado, dotado de razão e 

muito individualista. O sujeito Sociológico compreendia a formação da identidade 

do sujeito em relação com a sociedade. Já o sujeito Pós-moderno a identidade não é 

fixa e determinada, ela é constantemente formada e transformada. 

A compressão das distâncias e tempos, aspectos importantes da globalização, 

possuem efeitos sobre as identidades (HALL, 2006). 

Assim, os sujeitos possuem uma ampla possibilidade de interação com outras 

culturas e costumes que irão influenciar diretamente o modo de ver e agir no 

cotidiano. Os meios de comunicação facilitam esta compressão das distâncias e 

tempos e divulgam modos de vida que poderão ser reproduzidos e/ou 

ressignificados pelos sujeitos. Este fato, faz com que as identidades se tornem 

flutuantes, como apontado por Hall (2006). 

Diante do contexto em que o mercado global e os sistemas de comunicação 

influenciam os aspectos sociais da vida, “(...) as identidades se tornam desvinculadas 

– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem 

‘flutuar livremente’” (HALL, 2006, p.75). 

Os docentes são constantemente deparados a enfrentarem desafios em sua 

prática pedagógica cotidiana, por motivos diversos, tendo em vista a diversidade 

humana e, consequentemente, suas demandas variadas. 

Quanto a estes desafios cotidianos, Freire nos traz que existe “(...) uma 

pluralidade nas relações do homem com o mundo, na medida em que responde à 

ampla variedade dos seus desafios” (FREIRE, 1996, p. 47 - 48). 

Neste sentido, a globalização efetua um papel de contestar e deslocar as 

identidades, sob um efeito pluralizante delas, ampliando a variedade de 

possibilidades e posições de identificação (HALL, 2006). 

O homem e suas relações na sociedade contribuem para a constituição do 

sujeito. E, sendo assim, nestas “(...) relações que o homem estabelece com o mundo 

há, (...) uma pluralidade na própria singularidade” (FREIRE, 1996, p.48). 
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Dialogar com Freire é compreender que os sujeitos são inconclusos e estão em 

constante formação e transformação diante das situações pelas quais são submetidas 

diariamente. 

Deste modo, pretende-se vivenciar a complexidade no processo pedagógico 

“(...) do/no cotidiano em sua diversidade e riqueza” (SANTIAGO; AKKARI; 

MARQUES, 2013, p. 178). 

O processo pedagógico não é um ato isolado, mas composto pelas relações 

estabelecidas entre os sujeitos deste processo e seus contextos de ensino-

aprendizagem. Por este motivo, é um processo complexo, sendo necessário um 

estudo de todos os fatores que contribuem para a construção do mesmo. 

As relações de ensino-aprendizagem são estabelecidas por sujeitos em suas 

diversidades, desta maneira o grande desafio é reconhecer, respeitar, empoderar e 

potencializar as diferenças para uma prática pedagógica que viabilize os 

procedimentos de uma educação intercultural. 

Com base na diversidade, pluralidade e subjetividades dos sujeitos, a 

educação “(...) multicultural é baseada em uma visão da escola fundada na 

capacitação e no empoderamento das comunidades historicamente marginalizadas” 

(SANTIAGO; AKKARI; MARQUES, 2013, p. 166). 

A direção ideológica do trabalho pedagógico, demonstra a concepção de 

homem, sociedade e educação de cada docente. Porém, é uma preocupação a forma 

como estas comunidades marginalizadas historicamente estão sendo inseridas e 

trabalhadas no contexto escolar, diante das atitudes e ações em que são submetidas e 

como são produzidas as histórias da formação de nossa sociedade. Produzir e 

construir formas de inclusão destas comunidades de forma positiva na educação 

diária é um dos fundamentos da educação intercultural. 

Desta forma, é que Nóvoa coloca a profissão docente como construída, “(...) 

numa profissionalidade docente que não pode deixar de se construir no interior de 

uma pessoalidade do professor” (NÓVOA, 2009, p.18). 

Diante do pensamento de Nóvoa compreendemos que o docente não exerce 

sua profissão apenas tecnicamente, mas através de sua pessoalidade, que promove a 

diversidade na atuação pedagógica no campo educacional. Conhecer esta 
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subjetividade que direciona cada docente a um trabalho inovador, pode 

proporcionar mudanças na trajetória de outros docentes e no planejamento dos 

estabelecimentos de ensino que se propõem a oferecer formação docente. 

Uma sala de aula é constituída por sujeitos em sua diversidade: tempos de 

aprendizagem, apropriação e produção do conhecimento diferentes. O contato e 

atitudes com estas diversidades promovem práticas que excluem ou incluem os 

sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Andrade, este “(...) contato com o diverso pode fomentar um 

desprazer emocional. Os desequilíbrios gerados por novas informações denotam a 

nossa incapacidade de pensar e saber acerca de tudo; algo insuportável para 

determinados indivíduos” (ANDRADE, 2015, p.164). Diante deste fato, as reações 

são negar e excluir o “outro”, o que resultam em “(...) mecanismos de defesa físicos 

ou psíquicos contra o diferente” (ANDRADE, 2015, p.164). 

Por meio destes mecanismos de defesa físicos ou psíquicos ao diferente 

mantemos a marginalização de comunidades que ficaram/estão relegadas a lugares 

e futuros predeterminados, o que incapacita estes sujeitos a saírem destes lugares por 

não proporcionar atitudes proativas destes. Atitudes de resistência em promover 

autonomia e inserção destas comunidades na sociedade produzem mecanismos para 

isolar e manter esta comunidade na marginalização. 

Hall ainda ressalta que “As identidades nacionais não subordinam todas as 

outras formas de diferença e não estão livres do jogo de poder, de divisões e 

contradições internas, de lealdades e de diferenças sobrepostas” (HALL, 2006, p.65). 

De maneira que ao se discutir sobre os deslocamentos das identidades, torna-se 

relevante “(...) ter em mente a forma pela qual as culturas nacionais contribuem para 

‘costurar’ as diferenças numa única identidade” (HALL, 2006, p.65). 

Conhecer e compreender os processos pelos quais as identidades são 

construídas é a base para trabalhar a temática e a formação do sujeito dentro do 

contexto escolar, visto ser um assunto que perpassa toda a ação pedagógica desde o 

seu planejamento até a execução. 

Para Marques (2001), a sala de aula é um espaço de forte incidência do 

funcionamento discursivo docente, em que é possível identificar a organização da 



     576 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

turma, o planejamento proposto, o objetivo a ser alcançado, os conteúdos 

selecionados para serem trabalhados, métodos e recursos utilizados, relações 

estabelecidas e formas de avaliar adotadas. 

Todos estes recursos mencionados por Marques (2001) podem ser utilizados 

de formas diversificadas que levem os trabalhos pedagógicos a serem desenvolvidos 

a vertentes de exclusão ou inclusão. Não são os instrumentos utilizados que 

produzem o funcionamento discursivo do docente, mas, sim, a forma como estes 

instrumentos são aplicados, organizados, distribuídos e construídos. 

A prática educativa em uma visão para a liberdade deve acontecer através de 

uma relação horizontal, de maneira a possibilitar as múltiplas relações entre os 

sujeitos (professores e professoras, alunos e alunas, professores (as) e alunos (as)) e 

suas implicações para as mudanças no dia a dia (FERRARI; MARQUES, 2011). 

Larrosa (2011) expressa que o discurso é atravessado por várias operações 

para solidificá-lo e controlá-lo.  Sendo que aponta ainda as práticas discursivas como 

“práticas sociais organizadas e constituídas em relações de desigualdade, de poder e 

controle” (LARROSA, 2011, p.71). 

Dentre os discursos e as práticas discursivas, identifica-se também as culturas 

nacionais que são constituídas por instituições culturais, símbolos e representações. 

Desta maneira, podemos compreender que “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, 2006, p.50). 

Desse modo, a escola possibilita vários caminhos de práticas pedagógicas e 

relações interpessoais por ser um grande campo da diversidade, mas ao “(...) mesmo 

tempo, a escola pode silenciar e reprimir nossas identidades” (ANDRADE, 2015, 

p.133).  

O planejamento das aulas e atividades podem esconder um grande vilão para 

uma educação que visa a inclusão, tendo em vista as escolhas que são realizadas 

como propostas de trabalhos com os alunos. O caminho a ser escolhido deve ser 

muito refletido para não cair nas armadilhas do poder dominante e na manutenção 

da marginalização dos grupos historicamente excluídos. 
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Diante destas discussões precisamos agir criticamente na escolha dos 

conteúdos, atividades e discursos a serem produzidos para/em sala de aula, com o 

objetivo de avançar em prol de uma educação intercultural, que reconheça as 

diferenças dos sujeitos e trabalhe com elas para superar o discurso hegemônico de 

marginalizar determinados grupos de pessoas que não possuem habilidades 

consideradas padrões da sociedade. 

  

Metodologia 

 
(...) o debate do multiculturalismo (...) nos coloca diante da nossa própria 
formação histórica, da pergunta sobre como nos construímos 
socioculturalmente, o que negamos e silenciamos, o que afirmamos, 
valorizamos e integramos na cultura hegemônica” (MOREIRA; CANDAU, 
2008, p.7). 

 

Nesta pesquisa, os sujeitos são considerados “(...) como seres inconclusos, ou 

seja, em constante processo de busca e construção (...)”, com o objetivo de possibilitá-

los uma abertura para a própria transformação e, consequentemente, torná-los 

críticos ao agir diante das situações do cotidiano escolar e social (SANTIAGO; 

AKKARI; MARQUES, 2013, p. 187). 

A metodologia a ser adotada será a conversa com as narrativas de professoras 

dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola da rede particular de Juiz de 

Fora, que busca trabalhar com práticas inovadoras. Propõe-se compreender como já 

foi dito a construção de suas identidades docentes em contexto intercultural. 

Através de indícios (GINZBURG) surgidos nestas narrativas (ALVES, JOSSO, 

ABRAHÃO e BUENO), identificaremos como as professoras, deste espaço e tempo 

determinados, se veem na relação com o “outro” e consigo mesmo, em suas 

trajetórias de vida, para construírem a sua identidade docente frente a 

interculturalidade. 

Na vida é muito comum o ato de narrar histórias e esta prática pode ser 

percebida em diferentes espaços: “(...) no dia-a-dia, na escola e fora dela, em outros 

contextos cotidianos (...). A ‘sala do cafezinho’, a sala dos professores e o pátio da 

escola são espaços/tempos de ‘trocas de histórias’ familiares e, especialmente, de 

histórias profissionais” (ALVES, 2007, p.68). 
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Diante das narrativas, obtidas através do regaste de acontecimentos pelas 

memórias, pode-se obter indícios que poderiam ser considerados “(...) dados 

aparentemente negligenciáveis (....)” (GINZBURG, 1989, p.152). 

Na perspectiva narrativa, “(...) a verdade sobre um fato ou sobre um 

acontecimento é sempre relativa àquilo que quem o narra pensa que é verdade e, por 

isso, precisa dizê-lo daquele modo” (ALVES, 2007, p.73). Além disso, nas “(...) várias 

conversas, em cada composição trançada por/com cada colega, são ressaltados 

alguns aspectos que significam algo para quem narra” (ALVES, 2007, p.74). 

Assim, “(...) a abordagem biográfica prioriza o papel do sujeito na sua 

formação, o que quer dizer que a própria pessoa se forma mediante a apropriação de 

seu percurso de vida, ou do percurso de sua vida escolar” (BUENO, 2002, p.22). 

O recurso a ser utilizado neste trabalho são as narrativas das professoras sobre 

o “eu” e o período escolar; o interesse pela docência; a formação inicial e continuada; 

o início do exercício profissional até o momento, todas com destaque para a educação 

intercultural.   

Porém, esta ideia pode ser deslocada a partir do encontro com o “outro”, 

sendo assim somente uma proposta, não sendo fixa e rígida para execução no ato 

prático. 

 

Reflexões 

 

“(...) a consciência e a autoconsciência humana não implicam apenas uma 
topologia do eu, mas toda uma construção da identidade pessoal que está 
articulada temporalmente” (LARROSA, 2011, p.68).  

 

Este trabalho é uma proposta inicial da execução de uma pesquisa de 

Mestrado em Educação. Está em constante construção e poderá sofrer mudanças em 

sua realização prática, tendo em vista que a concepção, aqui exposta, é de que as 

relações entre os sujeitos podem mudar os caminhos a serem percorridos na 

pesquisa. 

Neste sentido, algumas questões surgem neste ponto da pesquisa, que 

norteiam este início de busca pela compreensão da construção das identidades 
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docentes das professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental para uma 

Educação Intercultural: “Como ocorrem a construção das identidades docente?”, 

“Em quais espaços ocorrem esta formação?” e “Quais identidades docentes são 

construídas?”. 
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Resumo 
O ponto central deste relato é apresentar a relação entre a formação docente e a sua prática 
no cotidiano dos professores da Rede Municipal de Juiz de Fora. As observações e ideias 
aqui descritas partiram do trabalho realizado como Coordenadora do Núcleo Tecnológico 
Municipal e do Grupo Pesquisa e Práticas Curriculares – Informática, junto à equipe do 
DPPF e DPPI, na Secretaria de Educação de Juiz de Fora, durante os anos de 2015 e 2016. 
Nóvoa (1996, apud Almeida, 2000b, p. 109) acentua que “[...] hoje, formação não é qualquer 
coisa prévia à ação, mas que está e acontece na ação”.  Neste sentido, analisaremos a 
proposta de formação continuada ofertada no município, haja observando sua consonância 
com o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), inicialmente denominado 
Programa Nacional de Informática na Educação, criado pelo Ministério da Educação, por 
meio da Portaria n. 522, em 09/04/1997, com a finalidade de promover o uso da tecnologia 
como ferramenta de enriquecimento pedagógico na Educação Básica. O embasamento 
teórico do presente trabalho está centrado nos temas informática e educação no contexto 
mídia-educação, suas duas dimensões inseparáveis: objeto de estudo e ferramenta 
pedagógica, ou seja, como educação para as mídias, com as mídias, sobre as mídias e pelas 
mídias (Fantin, 2006). Abordaremos a discussão sobre a política da informática e a 
informática na educação por meio das reflexões de Frigotto (1984), Mattelart (1995), Saviani 
(1998), Leher (2004) e Moraes (2006), contextualizando com as ações desenvolvidas no Grupo 
Pesquisa e Práticas curriculares, voltado para a formação continuada dos professores que 
atuam nas salas de informática de rede municipal de Juiz de Fora. No referido Grupo, busca-
se desenvolver novas práticas de ensino, subsidiadas pelas tecnologias, focando o uso para o 
desenvolvimento da aprendizagem. A partir das observações e relatos de professores, 
contata-se que a incorporação de novos recursos modifica a relação professor/aluno, 
professor/escola, com relação às práticas do ensino tradicional. Segundo Kenski (2007), é 
preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir 
que o seu uso realmente faça a diferença. Não basta usar a televisão ou o computador; é 
preciso usá-los de forma pedagogicamente correta à tecnologia escolhida. Julgamos 
relevante, também, compreender os fundamentos teóricos presentes nas políticas de 
informatização da educação, no sentido de refletir sobre as práticas mobilizadas por esses, e 
sobre o impacto dessas políticas no movimento de inclusão social, o qual perpassa a inclusão 
digital na escola pública. Sendo igualmente importante, compreender as bases teóricas das 
práticas promovidas.  
Palavras-chave: Tecnologias. Mídia-educação. Formação de Professores. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, o governo federal, em regime de colaboração com os 

estados e municípios, equipou a maioria das escolas públicas brasileiras com 

computadores e internet banda larga, fomentou as políticas públicas de formação de 

professores e a inserção curricular da mídia-educação, no entanto, estas ações não 

foram e não são suficientes para que haja uma mudança significativa na educação. 

Não basta a escola adquirir recursos tecnológicos e outros materiais pedagógicos 

sofisticados e modernos. É preciso ter professores capazes de atuarem e recriarem 

ambientes de aprendizagem. Isso remete à necessidade de formar professores 

críticos, reflexivos, autônomos e criativos para buscarem novas possibilidades, novas 

compreensões, tendo em vista contribuir para o processo de mudança do sistema de 

ensino (PRADO, 2000, p. 14). 

 

Neste sentido, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)90 

exige pessoas capacitadas, que saibam aplicá-las da forma adequada em sua área de 

atuação. Na sala de informática não é diferente. O professor precisa estar preparado 

para lidar com as tecnologias e inseri-las na sala de aula, e a participação em 

formação continuada, que envolva o uso pedagógico das TIC, é uma alternativa para 

os professores que acreditam na necessidade de adotar uma nova postura para 

dinamizar e aprimorar a sua prática pedagógica. 

 

Ao tratar da formação de professores, Nóvoa (1996, apud Almeida, 2000b, p. 

109) acentua que “[...] hoje, formação não é qualquer coisa prévia à ação, mas que 

está e acontece na ação”. Neste contexto, a consciência de que, em um primeiro 

momento, o fato dos sujeitos escolares fazerem pouco uso do sistema operacional 

Linux Educacional, oficial nas escolas públicas, e entendendo que a formação dos 

                                                           
90

 Consideramos como “tecnologias de informação e comunicação” (TIC) as seguintes mídias: 

televisão e suas variantes (videocassete, DVD, antena aberta, por assinatura), jogos de vídeo 

(videogames) e de computador, máquinas fotográficas e filmadoras de vídeo, Ipod, MP3, telefones 

celulares e redes telemáticas. Quando falamos em “mídias de massa” nos referimos principalmente à 

televisão e ao rádio. 
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professores que atuam nas salas de informática pode gerar a superação do uso não 

produtivo desse recurso, nos fizeram programar as atividades das formações do 

grupo pesquisa e práticas curriculares – informática na perspectiva da mídia-

educação, em suas duas dimensões inseparáveis: objeto de estudo e ferramenta 

pedagógica, ou seja, como educação para as mídias, com as mídias, sobre as mídias e 

pelas mídias.  

 

Premissas 

 

No encontro comemorativo dos 25 anos de Grünwald (Paris, 2007), enfatizou-

se a necessidade de ações e políticas de mídia-educação como componente básico e 

condição sine qua non da formação para a cidadania. Segundo o documento fundador 

da Declaração de Grünwald, é importante vislumbrar a ideia da dupla dimensão da 

mídia-educação e, sobretudo, a consideração das mídias não só como meios de 

comunicação de massa, cuja leitura crítica é preciso desenvolver, mas também, como 

meios de expressão da opinião, da criatividade, pessoais, cuja apropriação é 

necessária assegurar a todos os cidadãos. 

Assim, começa-se a construir, a partir de então, a noção da mídia-educação 

como formação para a apropriação e uso das mídias como ferramenta: pedagógica 

para o professor, de criação, expressão pessoal e participação política para todos os 

cidadãos. A noção de mídia-educação proposta neste documento vai além das 

anteriores, caracterizando-se como uma “alfabetização” (literacy)91 alargada, com 

uma abordagem mais integrada do ensino da linguagem e da comunicação e mais 

ampla, em termos de suportes técnicos, abrangendo todas as mídias modernas. O 

foco, porém, não é o uso pedagógico ou didático das mídias, mas as experiências 

midiáticas dos jovens fora da escola para, a partir delas, ensinar sobre as mídias. 
                                                           
91

 Literacy significa alfabetização ou letramento; seu significado sempre foi polêmico: mídia-educação 

significa apenas alfabetizar os públicos, ou ir além e formá-los para uma apropriação crítica e 

criativa? Este debate se coloca novamente frente aos novos desafios de hoje: devemos lutar por uma 

“alfabetização digital” (digital literacy) para todos ou por uma formação mais aprofundada? Nos 

documentos mais recentes da Comissão Europeia, media literacy tem sido traduzida pelo anglicismo 

“literacia mediática”, em português de Portugal (termo inexistente em nossos dicionários), e como 

“compétence médiatique” em francês (“competência midiática”), que nos parece a melhor tradução 

para expressar a ideia de apropriação e domínio das TIC. 
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Neste sentido, a integração das TIC na escola, em todos os seus níveis, é fundamental 

porque estas técnicas já estão presentes na vida de todas as crianças e adolescentes e 

funcionam – de modo desigual, real ou virtual – como agências de socialização, 

concorrendo com a escola e a família. Obviamente, na medida em que muitos 

professores não possuem um capital cultural para selecionar os estímulos 

fragmentados e descontínuos, a formação continuada visa a contribuir para 

problematizar tais questões, conforme ressalta, também, o documento Carta de 

Florianópolis para Mídia-educação (2009), que entende a mídia-educação como “um 

campo interdisciplinar em construção, na fronteira entre a Educação, a Comunicação, 

a Cultura e a Arte, voltadas à reflexão, à pesquisa e à intervenção no sentido da 

apropriação crítica e criativa das mídias e da construção de cidadania”. O documento 

destaca que a mídia-educação deve estar presente na formação “como parte do 

sistema de ensino, na atividade dos produtores de mídia, nas empresas de 

comunicação, e nas organizações da sociedade civil”. A educação, assim, justifica-se 

como “instrumento de defesa dos direitos civis e de construção da cidadania”. 

Isso requer uma reflexão sobre a relação entre a mídia, a comunicação, a 

tecnologia, a educação e as políticas públicas e socioeconômicas mais amplas. Nesse 

sentido, criar condições para o desenvolvimento de uma competência midiática na 

formação envolve a discussão sobre apreciação, recepção e produção responsável no 

sentido de uma mediação sistemática que contribua com uma atitude mais crítica em 

relação aos modos de ver, navegar, produzir e interagir com as mídias. Afinal, a 

experiência com a cultura digital está construindo não apenas novos usos da 

linguagem, mas novas formas de interação a serem problematizadas no currículo 

escolar. Fantin (2006) sintetiza essa discussão em torno das tecnologias e das mídias 

com a educação, reafirmando a necessidade e importância de mediações 

pedagógicas: 

 
Estamos sendo educados por imagens e sons e muitos outros meios 
provindos da cultura de mídias, o que torna os audiovisuais um dos 
protagonistas dos processos culturais e educativos, e a escola precisa 
redimensionar tais potencialidades. [...] [as mídias] também participam 
como elementos importantes da nossa prática sociocultural na construção de 
significados da nossa inteligibilidade do mundo e apesar destas mediações 
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culturais ocorrerem de qualquer maneira, tal fato implica a necessidade de 
mediações pedagógicas. (2006, p. 27). 
 

 

Kenski (2012) procura estabelecer a relação entre educação e tecnologias, 

focando a socialização da inovação, ressaltando que “a presença de uma determinada 

tecnologia pode induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino” 

(KENSKI, 2012, p. 44). Como exemplo, associa mídias e educação, uma vez que as 

tecnologias como a televisão e o computador provocaram novas mediações entre a 

abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo veiculado, isto é, a 

imagem, o som e o movimento oferecem informações mais realistas em relação ao 

que está sendo ensinado. Acrescenta, ainda, que mais importante do que as 

tecnologias e os procedimentos pedagógicos mais modernos, é a capacidade de 

adequação do processo educacional aos objetivos que levam as pessoas ao desafio de 

aprender. Faz algumas considerações sobre experiências em que o uso das mídias 

digitais permite a jovens autodidatas da nova geração digital facilidades de acesso às 

informações disponíveis nas redes para pesquisar e aprender o que lhes interessa. 

Segundo a autora, a escola é a instituição social de maior importância, pois em todos 

os momentos de mudanças sociais fornece a escolaridade mínima que permite a uma 

pessoa o letramento necessário para mantê-la atualizada e informada quanto à 

utilização das informações disponíveis. Kenski (2012) reflete, também, sobre a função 

da escola na sociedade atual: garantir aos alunos-cidadãos a formação e aquisição de 

novas habilidades, atitudes e valores na chamada Sociedade da Informação. 

 

O grupo pesquisa e práticas curriculares – informática 

 

Partindo das premissas anteriores, nestes dois anos, procuramos trazer para os 

encontros mensais do Grupo Pesquisa e Práticas Curriculares - Informática propostas 

que levassem em consideração as dificuldades relatadas pelos participantes com 

relação à prática pedagógica e o uso dos aparatos tecnológicos. Propusemos estudos 

teóricos, atividades práticas de oficina e laboratório de produção e análise midiática, 

de navegação segura, de seleção e escolha de informações confiáveis na rede, de 

expressão em diversas linguagens e tecnologias, de intercâmbios e socialização de 
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conhecimentos críticos e colaborativos em rede, e muitos outros saberes e fazeres, 

que foram também explorados por meio do AVA do Grupo on-line na Plataforma 

Moodle PJF/SE, como complemento dos encontros presenciais do Grupo Pesquisa e 

Práticas Curriculares – Informática. 

Em 2015, com base nos questionamentos do Grupo mapeados em 2014, 

priorizamos as questões relacionadas à alfabetização e tecnologia. Nesse sentido, 

buscamos pessoas para discutir e ampliar os conhecimentos com relação ao 

letramento digital na perspectiva do currículo da Rede Municipal. Durante o ano de 

2015, os encontros do Grupo Pesquisa e Práticas Curriculares – Informática tiveram a 

seguinte configuração: 

Primeiro Encontro: Março – Apresentação da Equipe NTM – Coordenação e 

organização dos trabalhos, avaliação, processo de certificação. “A informática no 

Processo de alfabetização escolar: perspectivas do Currículo da Rede Municipal” – 

Palestra proferida pela professora e coordenadora do NTM, Lubélia Barbosa, e 

professora mediadora do NTM, Josiane Silva. 

Segundo Encontro: Abril – “Gêneros Textuais e Sequências didáticas” – 

Palestra proferida pela professora de Língua Portuguesa da rede municipal, Queila 

Adriana, e professora Terezinha Melquíades, mestre em Alfabetização pela UFJF. 

Terceiro Encontro: Maio – Trabalhando com WIKIS – Equipe NTM: professora 

mediadora Josiane Silva e professor mediador Fabiano Rodrigues. 

Quarto Encontro: Junho – Sequência didática como ferramenta de ensino – 

Atividade prática no NTM – Equipe NTM: mediadora Josiane Silva e professora 

Priscila Rodrigues. 

Quinto Encontro: Agosto – Produção Textual na Cultura Digital – Atividade 

Prática – Construindo Nuvens de Palavras – professora e coordenadora do NTM, 

Lubélia Barbosa. 

Sexto Encontro: Setembro – “Museus Virtuais” – Palestra proferida pela 

professora  da UFJF, Rosali Henriques. 

 

Sétimo Encontro: Outubro – Mapas Conceituais – Atividade Prática – 

professora Mediadora – Josiane Silva. 
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Oitavo Encontro: Novembro – “Educação Infantil: diálogos com o cotidiano” – 

Palestra proferida pelas professoras Helena e Edineia (DEIN/PJF/SE). 

Todas as atividades realizadas durante 2015 foram exploradas, também, no 

AVA da Plataforma Moodle/PJF, onde os professores participantes do Grupo 

deveriam postar as atividades que, ao final do mês de novembro, comporiam a WIKI 

de cada escola. Esta foi a forma encontrada para sanar uma das reclamações que 

recebíamos dos participantes do grupo, haja vista que anteriormente, ao longo do 

ano, os participantes construíam um portfólio de acordo com o que produziam nas 

escolas, imprimiam e protocolavam na SE para o DPPF analisar. 

Ocorre que em 2013 e 2014 fizemos parte da equipe que analisava os referidos 

portfólios da Rede Municipal de Juiz de Fora e constatamos, junto aos colegas que 

também analisavam estes materiais anos a fio, que vários portfólios traziam a 

repetição das mesmas propostas e atividades ano a ano. Dessa forma, quando 

assumimos a Coordenação do NTM e do Grupo, colocamos em discussão, no 

primeiro encontro, tal situação e sugerimos a utilização da Plataforma Moodle/PJF 

como local para construção do referido material virtual, sendo esta condição para 

obtenção do Certificado de participação no Grupo Pesquisa e Práticas Curriculares – 

Informática. 

  Quando submetemos a sugestão aos participantes do Grupo, eles apoiaram a 

opção e, assim, realizamos a experiência durante o ano. Ao final, percebemos que a 

proposta inicial de construção de uma WIKI colaborativa por escola não obteve o 

efeito proposto, pois nas escolas que possuem até três professores a proposta não foi 

bem recebida, havendo, ainda, situações em que os professores apagavam o trabalho 

dos colegas.  Assim, determinadas WIKIS, a pedido dos professores, foram 

desmembradas e cada professor construiu a sua WIKI e seu trabalho. Portanto, ficou 

claro que a WIKI perdeu sua função colaborativa. 

A proposta de sequência didática apresentada em um dos encontros também 

sofreu alterações: no final tínhamos WIKI que possuía nada mais que um plano de 

aula. Então, para esclarecer: a proposta de trabalho para o ano de 2015 objetivava 

trabalhar atividades focadas na alfabetização por meio da produção de sequências 

didáticas, com a opção de trazer os gêneros textuais apresentados para dialogar com 
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as produções da escola. Constatou-se que as possibilidades de trabalho apresentadas 

ao longo do ano, apesar de utilizadas, não surtiram grandes efeitos. 

  O ano foi pouco produtivo, principalmente em função de uma greve que se 

arrastou por 89 dias. Ao término, solicitamos aos participantes uma autoavaliação, na 

qual listassem sugestões para 2016. As avaliações suscitaram a possibilidade de 

debates sobre temas diversos e avaliação por meio de relato de experiência, além 

disso, os participantes solicitaram o retorno de seminários, bem como uma forma de 

publicação para o trabalho que muitos docentes realizam nas salas de informática. 

Diante do exposto, avaliamos a necessidade de programar, para o ano de 2016, 

outros formatos para o trabalho no Grupo Pesquisa e Práticas Curriculares – 

Informática.  

 

Novos desafios 

 

Em 2016, demos início às atividades com a proposição de discussão de temas 

sugeridos pelos participantes na avaliação, a saber: 

 

07/03 – Palestra “Educando em comunhão no tempo presente: notas sobre o 

uso das tecnologias e educação para tod@s”, Professor Me. Alan Willian de 

Jesus (UFJF). 

14/04 – Noite – Roda de Conversa 

1) Liamara Scortegagna (Professora e Diretora do Centro de Educação a 

Distância, Coordenadora da Universidade Aberta do Brasil - UAB/UFJF e 

da Editora Cead). 

2) Priscila Rodrigues (Professora da rede municipal de ensino de Juiz de 

Fora): “O projeto de Informática no CESU”. 

18/04 – Noite – Roda de Conversa 

1) Lubélia de Paula Souza Barbosa (Coordenadora do Núcleo Tecnológico 

Municipal): “Cultura da convergência”. 

2) Eduardo Barrere (Professor e responsável pelo Laboratório de Aplicações 

e Inovação em Computação – LapIC, da UFJF). 

3) Marianna Panisset (Professora da rede municipal de ensino de Juiz de 

Fora): “Informática para Educação Infantil: desafios e possibilidades”. 

17/05 – Manhã – Atividade Prática 
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Frâncila Weidt: “WEB 2.0 e a mudança de paradigmas na educação”. 

17/05 – Noite – Palestra 

Tarcísio de Souza Lima – “O aporte das novas tecnologias digitais 

informação e comunicação para o ensino básico” (Professor da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – Departamento de Ciência da Computação, atua 

com EAD e projetos de extensão de inclusão digital por meio da inclusão 

social). 

22/06 – Noite – Relatos de Experiência 

Ana Cristina Baumgratz de Souza Oliveira – "Tecnologias móveis em 

educação: o uso do celular em sala de aula” (Professora da rede municipal). 

Ana Carolina Mattos – "Recursos Educacionais Abertos: potências para a 

Educação" (Professora da rede municipal). 

Amanda Daniela Simões – "Tecnologias como recursos didáticos para o 

professor" (Professora da rede municipal). 

22/08 – Noite – Relatos de Experiência 

Lúcia Helena Schuchter – "Biblioteca escolar e laboratório de informática: 

espaços para diferentes letramentos" (Professora da rede municipal).  

Nayla Ribeiro do Carmo – "Práticas pedagógicas com as tecnologias de 

informação e comunicação na Educação Infantil" (Professora da rede 

municipal). 

05/09 – Noite – Relatos de Experiência 

Jacqueline Aleixo – “Vivências nas aulas de informática” (Professora da rede 

municipal). 

27/10 – Oficina – Produção de animações na escola 

Laura Neuman – “Abordando programas como o Anima Mundi e Flipbook” 

(Professora da rede municipal). 

22 e 23/11 – II Seminário de Tecnologias da Informação e Comunicação da 

rede municipal ensino de Juiz de Fora. 

 

 

Com a palavra, os professores que participaram das formações 

 

Segundo Kenski (2007), é preciso respeitar as especificidades do ensino e da 

própria tecnologia para poder garantir que o seu uso realmente faça a diferença. Não 

basta utilizar a televisão ou o computador, é preciso saber usá-los de forma 

pedagogicamente correta à tecnologia escolhida. 
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Uma das participantes matriculadas no curso é a professora Ilka Barbosa 

Costa, que leciona na sala de informática da Escola Municipal Bom Pastor há quase 

três anos. Ela destaca que um dos resultados do conhecimento adquirido no curso 

oferecido pela Secretaria de Educação foi à criação e a edição do jornal produzido 

com as turmas da unidade. 

 
Fiz o curso o ano passado e aprendi a lidar com diferentes ferramentas da 
tecnologia que antes não conhecia. Posso, agora, criar diferentes jogos 
pedagógicos e possibilitar mais aprendizagens a meus alunos, ajudando na 
alfabetização. Com o jornal, as crianças podem experimentar e colocar em 
prática novas possibilidades de aprendizagem. Também aprendi a usar 
aplicativos interessantes. (Depoimento da professora Ilka Barbosa Costa). 

 
 

Outra participante é a Maria Celeste Mendes, professora da sala de informática da 

Escola Municipal Clotilde Peixoto Hargreaves, nas turmas que vão desde o primeiro 

período da educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Ela aprova a 

oferta da Secretaria de Educação: 

 
É bom aprender mais para podermos levar mais conhecimento aos alunos. A 
oportunidade de trocar experiências com os colegas é muito importante 
também. (Depoimento da professora Maria Celeste Mendes). 

 
 

II Seminário 

 

Conforme exposto na organização das atividades, ao longo do ano de 2016 

foram utilizados os Relatos de Experiência, que serviram como Certificação e 

material para o II Seminário de Tecnologias da Informação e Comunicação da Rede 

Municipal de Juiz de Fora. Propusemos, também, a edição de uma Revista Virtual, 

onde poderiam ser publicados os textos como registro de conclusão das produções 

oriundas do Seminário como “Anais”, o que, infelizmente, não chegou a ser 

implementado. Por se tratar de uma ação contínua, esta foi a segunda edição do 

Seminário de Tecnologias da Informação e Comunicação, sendo o primeiro realizado 

em 2012, de acordo com registros de SE/PJF, que poderá ser conferido por meio dos 

QR Codes abaixo: 
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Figura 1: I Seminário de Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

Figura 2: II Seminário de Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

As atividades propostas no II Seminário foram diversificadas: as Oficinas 

foram bem sucedidas, mas os Relatos se destacaram, pois esta atividade 

proporcionou aos participantes a troca de experiências, interação, além de dar 

visibilidade ao trabalho executado nas escolas da rede de forma transdisciplinar. Os 

participantes declararam com alegria o prazer de mostrar o que eles realizam, sendo 

gratificante. 

 

Contextualizando a política de informática e a informática na educação 

 

No Brasil das décadas de sessenta e setenta, a presença de órgãos e técnicos 

estrangeiros na definição das políticas culturais e a importação de abordagens 

metodológicas pragmáticas do exterior para a questão cultural contribuíram para o 

desenvolvimento do caráter tecnicista na educação. Nesse sentido, a política de 
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informática e a informática na educação são contraditórias, dependentes e 

subordinadas aos padrões internacionais.  

E relacionando essa discussão à informática na educação, percebemos que 

enquanto no passado era a IBM que dominava o mercado, atualmente a corporação 

dominante tem sido a Microsoft. Bill Gates, dono dessa multinacional (a maior 

fortuna do mundo há 12 anos) exerceu grande pressão sobre o governo brasileiro, 

sobretudo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, porque em alguns setores sua 

gestão foi deixando de comprar o software da Microsoft, optando pelo de sua 

concorrente, o Linux, que ao propor a política do software livre, diminuiu os custos 

com o pagamento das patentes, que no caso da Microsoft é unitária, um software por 

máquina, ao contrário do Linux. 

Assim, concordamos com Mattelart (1995) quando afirma que as novas 

tecnologias da informação e comunicação têm servido ao capital como instrumento 

de guerra física e psicológica, reproduzindo dessa forma a sua estrutura em seus 

aspectos material e cultural. A tecnologia tem sido tratada como mais uma 

propaganda ou publicidade do governo para as escolas públicas que beneficia, 

preferencialmente, as grandes corporações. Contextualizando a problemática, temos 

as análises de Roberto Leher (2004) sobre o Banco Mundial e a política educacional 

para o Brasil e a América Latina afirmando que: 

 
Os países do Norte exportarão conhecimento escolar, como ocorre hoje com 
as patentes! Essa ofensiva, presente também na agenda do ALCA, tem como 
meta edificar um mercado educacional ultramar, sacramentando a 
heteronomia cultural. Mas o pré-requisito é converter, no plano do 
imaginário social, a educação da esfera do direito para a esfera do mercado, 
por isso o uso de um léxico empresarial: excelência, eficiência, gestão por 
objetivos, clientes e usuários, empreendedorismo, produtividade, 
profissionalização por competências, etc. (LEHER, 2003, p. 15, 16). 

 

 

Para Frigotto (1984), a visão tecnicista da educação responde à ótica 

economicista do ensino veiculada pela teoria do “capital humano” e constitui-se em 

uma das formas de desqualificação do processo educativo escolar. Nesse sentido, 

 Saviani (apud Kawamura, 1989) destaca que a perspectiva tecnicista da 

educação emerge como mecanismo de recomposição dos interesses burgueses na 
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educação. O tecnicismo se articula com o parcelamento do trabalho pedagógico, 

decorrente da divisão social e técnica do trabalho no interior do sistema capitalista de 

produção. Há nessa concepção um vínculo direto entre educação e produção. A 

educação e a qualificação aparecem como a solução para superar as desigualdades 

entre nações, regiões ou indivíduos. 

No Brasil, dentre as várias políticas e ações do Estado neoliberal implantadas 

na última década do século passado, encontra-se o lançamento do Programa de 

Informática na Educação (Proinfo). Criado pela Portaria n. 522, de 9 de abril de l997, 

por meio da Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da Educação e 

Cultura. Esse programa, enquanto política pública de Formação de Professores em 

tecnologia desenvolve ações pedagógicas junto a docentes em que a relação com o 

saber se dá basicamente em capacitá-los e não em formar o professor para atuar na 

área da informática: instruir é o mote e não discussão, o processo. 

Dessa forma, o programa de Informática na Educação tem em suas bases 

originais na tecnocracia (BELLONI, 2003) em que a organização produtiva 

semelhante ao desempenhado nas indústrias processa-se para um campo cultural e 

imaterial como é caso da Formação de Professores. 

No campo da avaliação das políticas percebemos que ocorreram consideráveis 

alterações desde o lançamento do programa no Brasil (1996), do que resultou a 

criação dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) e a instauração de outra 

concepção de informática aplicada à educação, esta última voltada às orientações e 

interesses dos organismos internacionais. 

O Proinfo teve por finalidade disseminar o uso pedagógico da informática nas 

escolas públicas de ensino fundamental e médio, pertencentes às redes estaduais e 

municipais, mediante a criação de infraestrutura de suporte e disponibilidade de 

equipamentos, associada a um programa de capacitação de recursos humanos, 

buscando a melhoria de qualidade da educação ofertada, por meio de novas práticas 

escolares. Desse modo, a formação docente deve constituir-se em qualificação e 

conquista de espaços sociais e construção de novos conhecimentos. Porém, é preciso 

levar em consideração que não se pode pensar a questão da formação dissociada do 

contexto mais amplo da relação entre trabalho, educação e sociedade. 



     594 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Analisando os entraves das políticas de informatização da educação, 

principalmente no que se refere à formação docente para o uso das tecnologias na 

prática pedagógica e voltada ao desenvolvimento dos estudantes, Nelson Pretto 

propõe que, 

 

A falta das condições de acesso e as dificuldades em preparar professores e 
alunos para o trabalho com essas tecnologias não podem ser um estímulo 
para a implementação de programas de formação aligeirada, sejam eles 
presenciais ou a distância. A formação dos professores é essencialmente um 
ato político de formação de cidadania e não um simples fornecimento de 
conteúdos para serem assimilados, usando esses poderosos recursos de 
informação e comunicação. Mais do que tudo, a formação dos professores no 
mundo contemporâneo tem que se dar de forma continuada e permanente e, 
para tal, nada melhor do que termos todos – professores, alunos e escolas – 
conectados através de modernos recursos tecnológicos de informação e 
comunicação. (Pretto, 2001, p. 51).   

 
 

Consideramos, assim, que a introdução das tecnologias no processo de ensino 

e aprendizagem vai muito além da distribuição de computadores para alunos e 

professores e do acesso às redes de comunicação. Nota-se, conforme Moraes (2006), 

que apesar de haver um processo de incorporação das tecnologias nas escolas, 

efetivamente, alguns desses recursos ainda não estão sendo utilizados e outros não 

estão integrados ao projeto político pedagógico da escola. 

E é dentro deste contexto que as formações e capacitações realizadas no Grupo 

Pesquisa e Práticas Curriculares Informática foram pensadas, pois percebemos a 

necessidade de rompimento de paradigmas e resistências. Além disso, fazem-se 

necessários significativos investimentos, que precisam ser alocados nos programas e 

ações de formação tecnológica de professores para que concretizemos a “inclusão 

digital” e a “qualificação da educação pública”. Incluir não é apenas propiciar o 

acesso às tecnologias, mas sim, propiciar uma formação social, cultural, profissional e 

cognitiva, nas quais as tecnologias estejam inseridas. Nesse sentido, percebemos ao 

longo das atividades do Grupo que o caráter de transversalidade das TIC, quando 

integrado nas concepções de aprendizagem do professor auxilia e faz diferença na 

sua atuação profissional. 

 

Considerações finais 
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O Proinfo foi implementado de forma fragmentada e descontínua. Apesar de 

os objetivos serem amplos, as estratégias sempre foram limitadas. A maioria das 

escolas públicas enfrenta dificuldades de ordem estrutural, pedagógica e tecnológica. 

No sentido de acomodação, que marca as diversas políticas sociais, a capacitação 

tecnológica é vista como uma estratégia para melhorar a qualidade do ensino e 

desenvolver habilidades técnicas para inserir as pessoas no mercado de trabalho, sem 

questionar o modelo social que se tornou hegemônico. Dessa maneira, a inclusão 

digital apresenta esse fim, sem discutir sobre as perspectivas que existem por trás 

desse movimento social. 

Richit (2010) ressalta que a introdução de mudanças no cenário educacional 

supõe a necessidade de articulação entre as iniciativas que propõem o uso das 

tecnologias nos processos educacionais e os programas de formação docente. 

Comenta, ainda, que  

 

os profissionais da educação precisam interagir com esses recursos, 
explorando-os de forma crítica e investigativa, refletindo sobre o uso desses 
em sala de aula, para assim desenvolver uma postura crítica acerca da 
mutabilidade do conhecimento relativo às tecnologias. (RICHIT, 2010, p. 73). 

 

Nesse viés, os sujeitos (professores e alunos) deverão se apropriar das 

dinâmicas da web 2.0, em uma perspectiva de produzir conteúdos e colaborar com a 

autoria e coautoria dos sujeitos no mundo digital. Esse é o nosso objetivo, por meio 

das atividades que realizamos no Grupo Pesquisa e Práticas Curriculares – 

Informática, visto que quaisquer mudanças educacionais e qualquer ação voltada à 

inclusão digital-social perpassa a formação de professores. 

 

Dessa forma, as mudanças devem perpassar, conforme assinalado anteriormente, a 

revisão dos projetos político-pedagógicos das escolas, estruturação adequada dos 

espaços informatizados de aprendizagem, qualificação das equipes escolares, 

conscientização da comunidade em geral acerca das transformações sociais e a 

necessidade de nos apropriarmos de uma cultura digital para interagirmos nos 

contextos permeados pelos recursos e pelas redes digitais. E, sobretudo, deve haver 
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sinergia entre as diretrizes dos programas nacionais e as diretrizes dos projetos 

educacionais das escolas, ao tempo em que os fundamentos teóricos subjacentes a 

ambos estejam em consonância. 

 

Referências 

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Informática e formação de professores. Secretaria de 
Educação a Distância. Brasília, DF, 2000. v. 2. 
 
BONILLA, M. H. S. Políticas públicas para inclusão digital nas escolas. Revista 

Motrivivência. Ano XXI. P. 40-60 Jun./2010. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/17135>. Acesso 
em: 8 jun. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. PROINFO. 
Programa Nacional de Informática na Educação. POPPOVIC, Pedro P. Brasília, DF, 
1997. 
 
BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2001. 
 
BUCKINGHAN, D. De Grünwald à Paris: pour quoi l’éducation aux médias? In: 
UNESCO. L’education aux médias: Actes, synthèse et recommendations do Encontro 
Internacional de Paris. Paris, 2007. 
 
CARTA DE FLORIANÓPOLIS PARA A MÍDIA-EDUCAÇÃO. In GIRARDELLO, G; 
FANTIN, M. (Orgs.). Práticas culturais e consumo de mídias entre crianças. 
Florianópolis: UFSC/CED/NUP, 2009. 
 
FANTIN, Monica. Mídia-educação: conceitos, experiências diálogos Brasil-Itália. 
Cidade Futura: Florianópolis, 2006. A Mídia na Formação Escolar de Crianças e 
Jovens. Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
INTERCOM, Natal, 2008. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. São Paulo: Ed. 
Cortez, 1984. 
 
______. Escola e Crise Capitalista Atual. São Paulo: Ed. Cortez, 1995. 
 
KAWAMURA, Lili K. Tecnologia e Política na Sociedade: Engenheiros, 
Reivindicação e Poder. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1986. 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/17135


     597 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

______. Novas Tecnologias e Educação. São Paulo: Ática, 1990. 
 
KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: 
Papirus, 2007. 
 
______. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. 8ª ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2012. 
 
LEHER, Roberto. Reforma Universitária do Governo Lula: protagonismo do Banco 
Mundial e das Lutas Antineoliberais. Folha Dirigida, Rio de Janeiro, p. 15, 16 dez. 
2003. 
 
LEHER, Roberto. Reforma Universitária do governo Lula: retorno do protagonismo 
do  
Banco Mundial e das lutas Antineoliberais. 6 fev., 2004. Disponível em:   
<http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-
up/Reforma_universit_governo_LULA.htm>.   
Acesso em: 15 março 2011. 
 
MATTELART, Armand. Comunicação-Mundo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
 
___________. História da Sociedade da Informação. São Paulo: Loyola, 2001. 
 
PRADO, Maria Elisabete Brisola Brito. O uso do computador na formação do 

professor: um enfoque reflexivo da prática pedagógica. Brasília, DF:  
MEC/SEED/PROINFO, 1999. Disponível em: 
<http://www.escola2000.net/eduardo/textos/PROINFO/livro14Elisabeth%20Briso
la.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2010. 
 
PRETTO, Nelson de Lucca. Desafios para a Educação na Era da Informação: o 
presencial, a distância e o de sempre. In: BARRETO, Raquel Goulart (Org.). 
Tecnologias Educacionais e Educação a Distância: avaliando políticas e práticas. Rio 
de Janeiro: Quartet, 2001, p.29-53. 
 
RICHIT, Adriana. Apropriação do Conhecimento Pedagógico-tecnológico em 

Matemática e a Formação Continuada de Professores. 2010. 279 f. Tese (Doutorado 
em Educação Matemática). Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2010. 
 
SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: LDB trajetória, limites e perspectivas. 
São Paulo: Ed. Autores Associados, 1998.  
 
______. Educação e Questões da Atualidade. São Paulo: Livros do Tatu & Cortez 
Ed., 1991.  
 
______. Educação e Política no Brasil. São Paulo: Ed. Cortez, 1986. 
 

http://www.escola2000.net/eduardo/textos/PROINFO/livro14Elisabeth%20Brisola.pdf
http://www.escola2000.net/eduardo/textos/PROINFO/livro14Elisabeth%20Brisola.pdf


     598 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

______. Escola e Democracia. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982. 
 
SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia. 2ª.ed. São Paulo: Loyola, 2005. 
 
SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A. 
(org). Os professores e sua formação. Lisboa, Portugal: Dom Quixote, 1992. 
 
 
 
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=55303 
 
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=36452 

 
 

  

https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=55303
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=36452


     599 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

MINECRAFT E O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Caroline de Paula Ribeiro 

caroline-ad@hotmail.com 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Luiza Palmira Freitas Botelho 

luisabottelho@gmail.com 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Marcela Arantes Meirelles 

marcela.a.meirelles@hotmail.com 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
 

Reginaldo Fernando Carneiro 

reginaldo.carneiro@ufjf.edu.br 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 
FAPEMIG (CHE APQ 00771-14) 

 
 

Resumo 
No presente relato de experiência, discutimos uma experiência vivenciada em uma oficina 
desenvolvida em um projeto de pesquisa e extensão realizado junto com professores dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, estudantes de Pedagogia, Matemática e Química e 
estudantes de Pós-Graduação. O objetivo é relatar a vivência em uma oficina em que foi 
abordado o jogo Minecraft e suas contribuições para o ensino de matemática nos anos 
iniciais. O Minecraft é um jogo eletrônico é baseado num mundo feito de blocos (cubos) no 
qual é possível remover, empilhar e assim construir objetos e paisagens. Essa temática surgiu 
em um dos encontros do grupo durante uma discussão sobre os estudantes e a frequente 
prática de jogos eletrônicos que, muitas vezes, são mais atrativos e interativos que uma aula 
tradicional. Estes encontros do projeto ocorreram quinzenalmente na Faculdade de Educação 
da UFJF e a temática foi abordada na forma de oficina durante três encontros. No primeiro 
deles, a atividade foi a discussão de um texto teórico sobre a utilização do Minecraft na 
construção de conceitos geométricos. Em um segundo momento, a fim de conhecer e 
experimentar o jogo, um adolescente - filho de uma das professoras participantes do projeto - 
mostrou algumas características do jogo e suas potencialidades. Por último, foi desenvolvida 
uma atividade para se trabalhar em sala de aula a partir da construção das ferramentas 
presentes no jogo, utilizando materiais de baixo custo e fácil acesso como cartolina, cola, 
lápis, tesoura. Nesse momento, foi apresentada uma figura com algumas ferramentas do jogo 
no projetor no qual tivemos que escolher uma e montá-la usando cartolina com moldes de 
cubos e prismas retangulares. Inicialmente, planejamos e desenhamos a ferramenta no papel 
quadriculado. Em seguida, cortamos, colamos e dobramos os cubos e prismas retangulares e 
os agrupamos de forma a originar a ferramenta escolhida. O exercício de montar da 
ferramenta foi desafiador, pois tínhamos que consultar o planejamento no papel 
quadriculado e pensar como isso ficaria em três dimensões usando os cubos e prismas. Isso 
possibilitou trabalhar com a visualização e a transposição do plano bidimensional da figura 
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para o tridimensional quando montamos a ferramenta. Percebemos que é possível, com esta 
atividade, trabalhar com os anos iniciais noções de bi e tridimensionalidade, o uso de régua, 
cálculo de área e perímetro, nomear sólidos geométricos, compreender conceito de face, 
aresta e vértice, além de conversão de medidas. Concluímos que essa oficina foi de extrema 
importância para nossa formação, pois como futuras professoras, nos permitiu criar, em 
conjunto, formas interessantes, prazerosas e significativas de ensinar a partir do interesse dos 
alunos. 
Palavras-chave: Minecraft; ensino e aprendizagem de matemática; formação de professores; 
anos iniciais. 
 
 

Introdução 

 

 Este trabalho busca apresentar uma experiência vivenciada em uma oficina 

desenvolvida pelo projeto de pesquisa e extensão “Práticas Docentes em Ciências e 

Matemática de professores dos anos iniciais”, financiado pela FAPEMIG e pela Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF –, em que foi 

abordado o jogo Minecraft e suas contribuições para o ensino de matemática nos 

anos iniciais. 

A pesquisa tem como objetivo compreender as práticas docentes de 

professores iniciantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental no processo de 

aprender e de ensinar ciências e matemática. Seus integrantes são alunos das 

licenciaturas em química, pedagogia e matemática, estudantes da pós-graduação, 

professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e pesquisadores da 

UFJF. 

Compreendemos que a participação de licenciandos, pós-graduandos, 

professores da Educação Básica e pesquisadores permite a troca de experiências e o 

compartilhamento de ideias de modo a promover o desenvolvimento profissionais 

de todos os participantes. Além disso, o professor precisa ser protagonista de sua 

formação.   

Há encontros quinzenais na Universidade em que o grupo se reúne para 

refletir questões relacionadas ao ensino e aprendizagem de ciências e matemática. No 

início da pesquisa e extensão, discutirmos sobre o tornar-se professor e, em seguida, 

no primeiro encontro do semestre, levantamos temas relacionados à ciências e 

matemática e discutimos sobre eles a partir de oficinas que podem ser ministradas 

por qualquer membro do grupo.  
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A partir de temas levantados coletivamente, surgiram relatos e discussões 

sobre as vivências em sala de aula com as tecnologias que os alunos tem alcance. 

Surge, então, uma discussão levantada sobre os estudantes e a frequente prática de 

jogos eletrônicos nos celulares na rotina escolar e a forma como eles estão presentes 

nos diálogos que os alunos estabelecem. Assim, como muitos alunos conhecem o 

jogo Minecraft, resolvemos fazer uma oficina sobre ele. 

Neste trabalho, inicialmente, apresentaremos o referencial teórico que embasa 

nossas discussões, seguido do relato de experiência. Ao final, tecemos algumas 

considerações. 

 

Aporte teórico 
 

O jogo Minecraft foi criado por Markus “Notch” Persson e a primeira versão 

foi lançada em 2009.  Vendeu mais de 1 milhão de cópias em 2011. Mais de 11 

milhões de usuários cadastraram-se no site oficial do jogo, dos quais 25% compraram 

o jogo.  

Ele é um jogo eletrônico formado por cubos nos quais são possíveis trocar de 

lugar, empilhar e  construir. São construídos a partir desses cubos, objetos, 

ferramentas, paisagens, construções, entre outras coisas. Além disso, o jogo possui 

atividade de mineração que permite que o jogador adquira materiais como ferro, 

quartzo, carvão e outros minerais para construir objetos mais elaborados e com 

diversas funções.  

No Minecraft não há vencedores ou perdedores, pois não existem objetivos 

pré-determinados ou um roteiro a ser seguido. A ideia é minerar e adquirir novos 

materiais para construir outros artefatos e ambientes. Após uma quantidade 

suficiente desses materiais é permitido ao jogador construir casas e diferentes 

estruturas de blocos.  

No projeto de pesquisa e extensão, discutimos uma parte teórica do tema que 

foi definido e, em um segundo momento, partimos para uma parte mais prática. 

Após definir o tema do jogo Minecraft, selecionamos alguns artigos que traziam 
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algumas experiências do uso deste jogo como prática educativa, para discussão 

teórica.  

Dentre estes artigos, debatemos as várias potencialidades de trabalhar o jogo 

com os estudantes e as habilidades que eles desenvolvem ao jogar. Segundo Dias, 

Andrade e Rosalen(2015, p. 4), o Minecraft possui diversas características, como: 

“imprevisibilidade, velocidade intensa, desencadeamento de percepção, carga 

cognitiva e motora, ação múltipla (requer uma atenção aos vários planos de ação 

presentes no jogo como prestar atenção à tela e as teclas de comandos) e uma ênfase 

em processamento periférico”.  

Em relação aos conteúdos que podem ser debatidos a partir do jogo, é possível 

abordar biologia e ecologia, química, geografia, história e matemática, como destaca 

Schimidt e Sutil (2015).  Neste trabalho, optamos por abordar conteúdos 

matemáticos, como parte do projeto de pesquisa e extensão na formação de 

professores dos anos iniciais.  

O Minecraft possibilita a abordagem de diferentes conteúdos matemáticos. 

Com relação à geometria, permite que o professor explore com seus alunos as figuras 

geométricas planas, os sólidos geométricos, área, perímetro, volume, escala, entre 

muitos outros.  

De acordo com Silva et al. (2016), os jogos apresentam um leque de 

possibilidades e pode auxiliar a tornar as aulas mais dinâmicas e motivadoras, por 

fazer parte do cotidiano das crianças os jogos podem ser um importante recurso 

metodológico ao ser utilizado de maneira que possa contribuir para a construção do 

conhecimento matemático. 

Ainda para esses autores (2016, p. 11), a utilização do Minecraft permitiu que 

os alunos percebessem que a matemática e, mais especificamente a geometria, está 

presente em situações cotidianas e que auxilia na resolução de “desafios, a brincar, a 

compreender problemas matemáticos, pois os conhecimentos matemáticos devem ser 

edificados através dos conceitos de geometria abordados e de situações que 

evidenciem significado”. 
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Assim, a partir do exposto, a utilização de jogos eletrônicos e do Minecraft é 

mais uma possibilidade para o professor abordar os conceitos geométricos na sala de 

aula de matemática. 

 

Relatando a experiência 

 

A troca de vivências e experiências entre graduandos de diferentes 

licenciaturas, alunos da Pós-Graduação, professores que atuam nos anos iniciais e 

professores que pesquisam os modos de ensinar, tem sido de suma importância para 

alunas do curso de Pedagogia que futuramente estarão colocando em prática o que 

aprenderam em sua formação e podendo compreender melhor o contexto diário de 

uma sala de aula. 

Exemplo dessa troca foi a discussão levantada em um dos encontros do grupo 

por uma professora que atua anos iniciais. Ela destaca o interesse que seus alunos 

tem pelos jogos eletrônicos e a forma como o tema possui relevância nos diálogos e 

em suas participações na sala de aula que, muitas vezes, são mais atrativos e 

interativos que uma aula expositiva.  

A partir disso, surgiram outras contribuições acerca do tema e relatos sobre 

como as crianças possuem uma forte ligação com o mundo tecnológico e a 

necessidade da escola adaptar-se, apropriar-se e explorar esses recursos 

tecnológicosbuscando oferecer um processo de ensino e aprendizagem 

contextualizado com as questões cotidianas dos alunos. 

Um dos jogos destacados foi o Minecraft e tornou-se relevante discutir sobre 

ele devido aos muitos conteúdos que podem ser abordados e o professor pode 

apropriar-se para desenvolver conceitos matemáticos com suas crianças.  

Definido o jogo que seria estudado, os participantes do projeto de pesquisa e 

extensão buscaram pensar em maneiras de trabalhar com esse recurso e contribuir 

para um ensino diferente.  

A temática foi abordada na forma de uma oficina durante três encontros. No 

primeiro deles, a atividade foi a discussão de um texto teórico sobre a utilização do 

Minecraft na construção de conceitos geométricos, possibilitando-nos visualizar a 
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ampla abordagem de temas que poderiam ser trabalhados em sala de aula. Além 

disso, foi discutida a forma na qual os jogos eletrônicos vem crescendo e fazendo 

parte do cotidiano escolar. Percebemos, então, a importância de levar em 

consideração esses recursos para oferecer aos alunos um ensino contextualizado para 

e com a realidade na qual eles estão inseridos. 

 Posteriormente, no segundo encontro, a fim de conhecer um pouco mais esse 

jogo, um adolescente, filho de uma das professoras participantes do projeto, mostrou 

algumas de suas características e potencialidades. Esse momento foi significativo, 

pois começamos a aprender o jogo com um adolescente que joga diariamente e, por 

isso, conhece muito bem suas regras e as ações de um jogador. A partir da visão de 

uma pessoa que é jogadora e faz parte do mundo dos jogos eletrônicos, percebemos 

que poderíamos trabalhar os conceitos e os conteúdos de diversas disciplinas, já que 

o jogo permite abordaras disciplinas ciências, geografia, física, química e matemática 

etc. 

 Por último, foi desenvolvida uma atividade para se trabalhar em sala de aula 

a partir da construção das ferramentas presentes no jogo utilizando materiais de 

baixo custo e de fácil acesso como cartolina, cola, lápis e tesoura. Nesse momento, foi 

apresentada, aos participantes, uma imagem com algumas ferramentas que fazem 

parte do jogo. 

Figura 1: ferramentas do Minecraft 

 
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/529947081134688189/> 

 

Inicialmente, escolhemos um ferramenta e a desenhamos em um papel 

quadriculado. Para facilitar o processo, utilizamos as mesmas cores da imagem com 

intuito de demarcar as diferentes partes da ferramenta.  
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Em seguida, a partir de moldes de cubos e prismas retangulares construídos 

em cartolina, montamos a ferramenta.  Cortamos, colamos e dobramos os cubos e os 

prismas retangulares, atividade que demandou muito tempo para o recorte e a 

colagem. Posteriormente, agrupamos as peças com objetivo de formar a ferramenta 

escolhida, entretanto, nem todos os grupos conseguiram confeccionar a peça original.  

Uma das dificuldades encontradas foi o uso do prismas ao invés de cubos, 

pois a quantidade de peças que tínhamos não foi suficiente. Esse fato dificultou a 

montagem das bordas das ferramentas. O exercício de montar da ferramenta foi 

desafiador, pois tínhamos que consultar o planejamento no papel quadriculado e 

pensar como isso ficaria em três dimensões usando os cubos e os prismas.  

Apesar disso, percebemos que é possível, com essa atividade, trabalhar nos 

anos iniciais as noções de bi e tridimensionalidade, o uso de régua, o cálculo de área 

e de perímetro, a nomeação dos sólidos geométricos, a compreensão do conceito de 

face, de aresta e de vértice, além da conversão de medidas e da discussãodas 

diferentes formas de raciocínio utilizadas para a montagem e do porquê da atividade 

não alcançar o resultado final, em alguns grupos. 

 

Figura 2: ferramentas construídas 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivos da pesquisa. 
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Dessa forma, a participação nessa oficina permitiu-nos refletir sobre como 

trabalhar alguns conceitos geométricos com o Minecraft e também sobre o 

planejamento do professor, que mesmo tendo toda a preocupação de pensar com 

cuidado uma aula, ela pode não ocorrer da forma planejada.  

 

Algumas considerações 

 

 Buscamos mostrar, neste relato, que as experiências propiciadas pela 

participação nas oficinas sobre o uso do jogo Minecraft no ensino e aprendizagem de 

matemática foram importantes para nossa formação, pois como futuras professoras, 

permitiu-nos criar, em conjunto, formas interessantes, prazerosas e significativas de 

ensinar a partir do interesse dos alunos. Conseguimos nos colocar no lugar deles 

para desenvolver as ferramentas,  perceber e discutir dificuldades que poderíamos 

encontrar no percurso do desenvolvimento da proposta. 

 Dessa forma, podemos ressaltar que o contato dos alunos do curso de 

Pedagogia com atividades de pesquisa e extensão faz com que tenham a 

possibilidade de participar de discussões, problematizações acerca de determinado 

tema, planejamento de atividades e desenvolvimento no grupo, analisando os pontos 

positivos e os que pode ser melhorado para uma futura execução. Além disso, 

proporciona aos futuros professores a segurança para colocar prática tais conceitos 

na sala de aula com muito mais desenvoltura e confiança em seu trabalho. 
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Resumo 
Esta pesquisa discute a Música como linguagem expressiva do ser humano e o processo de 
aprendizagem musical na infância. A Música se faz presente em todas as sociedades e 
culturas, por isso faz parte da condição humana, presume uma identidade musical-cultural. 
O problema de pesquisa se constituiu em compreender a Música como linguagem, visto que 
sua aprendizagem não se refere exclusivamente ao sentido de ensino regrado e teórico de um 
instrumento musical específico como produto pronto a ser reproduzido, mas como 
motivação ao desenvolvimento pleno das crianças. O objetivo geral foi a análise das 
contribuições que a Música proporciona no desenvolvimento de crianças, alvos da Educação 
Infantil, e a avaliação sobre a formação docente para uma prática pedagógica que propicie a 
percepção musical dos pequenos; e os objetivos específicos: compreender os benefícios da 
aprendizagem musical no contexto da Educação Infantil; analisar as propostas e o processo 
de formação inicial do pedagogo para a prática musical nos espaços escolares; conhecer os 
documentos legais que regem a implementação do ensino da Música nos cursos de 
graduação em Pedagogia e a conjuntura em que ocorre a efetivação dos aludidos saberes nas 
Academias. Para a construção do referido trabalho, utilizou-se as metodologias científicas: 
pesquisa bibliográfica e documental. Inferiu-se sobre a necessidade da reflexão do lugar e do 
papel da Música e a formação de professores da Educação Infantil, considerando a 
possibilidade de musicalizar na infância. Nesse contexto, o adulto responsável pela educação 
da criança precisa compreender a importância de apresentar e oportunizar experiências 
musicais para que o gosto e a habilidade – a inteligência musical – possa se desenvolver 
durante a Educação Infantil de maneira lúdica e aprazível objetivando a formação integral 
do sujeito mediante diversas manifestações de expressão das Inteligências Múltiplas. A 
inicialização na prática de musicalização é efetiva na construção da identidade musical e no 
desenvolvimento da criança que se aprimorará ao longo da vida escolar e além dela. Como 
aporte, compreender a formação docente no contexto da aprendizagem musical é 
imprescindível para a prática pedagógica que promova a expressão da musicalidade nas 
crianças, com finalidade de desenvolvê-las física, cognitiva e psicologicamente por meio de 
oportunidades que aperfeiçoem e sensibilizem a linguagem musical desde a Educação 
Infantil. 
Palavras-chave: Educação Infantil; Aprendizagem Musical; Formação de Professores. 
 
 

Criança(s) e infância(s) 

 

 A criança sempre esteve presente no contexto social da humanidade. Diante 

das indagações: Quem é criança? Qual o sentido de infância? Sem dúvida, existiriam 
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várias considerações embasadas no conhecimento incorporado do que se entende por 

criança e infância. Mesmo com respostas prontas presentes no cenário do senso 

comum, não se pode afirmar que todos têm a mesma compreensão de que é ser 

criança e viver a infância, uma vez que se tratam de conceitos subjetivos quando 

relacionados à experiência de cada indivíduo.  

 De acordo com Cória-Sabini (2008), a partir do século XVIII, começou-se a 

perceber e a considerar as especificidades da infância, entre essas particularidades, 

indicava-se que a mente da criança era diferente da mente do adulto. Carmo e Bissoli 

(2013) argumentam que essa inicial aceitação das peculiaridades dos pequenos foi se 

consolidando: “[...] a partir do século XIX e, mais fortemente na atualidade, a criança 

passa a ser percebida como especial e com peculiaridades características, digna de ser 

estudada cientificamente” (CARMO; BISSOLI, 2013). 

 Percebe-se que, como sujeitos históricos-sociais, as experiências definem as 

infâncias de cada criança na mediação com outro e o meio. No contexto educativo, 

compreender que existem crianças e infâncias é fundamental para oportunizar, na 

Educação Infantil, o enriquecimento da construção da identidade de acordo com a 

singularidade que todos os seres humanos possuem.  

 Ao considerar as crianças com suas especificidades e, logo, suas condições 

especificas de infância, é possível perceber características próprias no 

desenvolvimento, inclusive, quanto a linguagem e expressão musical na infância. 

Desse modo, para o aprofundamento da temática proposta neste texto, buscaremos 

entender como ocorre – ou deveria ocorrer – a Musicalização na Educação Infantil.  

 

Educação infantil: uma possibilidade de musicalizar na infância 

 

A história da Educação Infantil está relacionada com a trajetória do 

reconhecimento de ser criança ao longo dos séculos. A evolução histórica da 

sociedade produziu concepções de criança e infância, considerando as estruturas 

econômicas e culturais de determinado povo. “A princípio, as escolas para crianças 

pequenas eram denominadas de jardim de infância, escola maternal, sala de asilo, 

escola de tricotar, creche, pré-primário, pré-escola, entre outros” (MARCARINI, 2012, 
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p. 51). Dessa maneira, embora já se pensasse sobre a educação de crianças, ainda não 

havia um consenso firmado e partilhado sobre Educação Infantil. 

Influenciada pelas políticas internacionais e os estudos relacionados à infância, 

a educação de crianças passou por diversas fases no Brasil. As primeiras escolas 

infantis brasileiras apresentavam um viés estritamente higienista e assistencialista. 

No decorrer da trajetória, com significativas mudanças na estrutura da sociedade em 

decorrência de novos conceitos econômicos, sociais e de direitos, ocorre também a 

transformação da finalidade da escola. Não mais como ambiente exclusivamente 

assistencialista, principalmente para as mães recém-inseridas no mercado de 

trabalho, mas como um direito efetivo da criança (ANDRADE, 2010). 

Neste cenário de efetivação de políticas sociais de atenção à infância, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, é um marco na 

história dos direitos das crianças. A partir de então, a Educação Infantil passou a ser 

um direito positivado em nosso ordenamento jurídico, impondo um agir estatal em 

prol da educação dos infantes. Em 1996 foi sancionada a Lei nº 9.394 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que inseriu a Educação Infantil como 

primeira etapa da Educação Básica, isto é, integrante do Sistema de Ensino Brasileiro 

(ANDRADE, 2010). 

A Educação Infantil representa o significativo momento de socialização das 

crianças com pessoas que não integram o meio familiar que estão acostumadas. Essas 

crianças, embora pequenas, já possuem uma visão de mundo. O papel da escola, 

nesse sentido, visa aprimorar a aprendizagem e possibilitar que a expressão na 

infância se aperfeiçoe com a intencionalidade de formação de sujeitos sensíveis ao 

conhecimento e ao mundo.  

A escola não deve limitar a expressão da criança, pelo contrário, o espaço de 

Educação Infantil precisa ser um local de refúgio, de expressão e construção da 

sensibilidade da criança, onde possa expressar sua infância. Dias (1999) versa que, 

por vezes, pais e educadores não compreendem o papel da escola nessa etapa, que é 

enriquecer e ampliar as múltiplas inteligências e linguagens. 

Soares (2008) dialoga sobre o acesso ao conhecimento artístico como direito da 

criança. Dentro da Arte, a autora ressalta o ensino da Música que, muitas vezes, é 
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relegado e até inexistente nos programas pedagógicos da Educação Infantil. De fato, 

a linguagem musical ocasionalmente não tem lugar definido no contexto da 

Educação Infantil e é apresentada apenas com papel secundário, inferior, sem caráter 

intencional de promover a inteligência musical. 

Compreende-se que a criança recém-chegada à escola possui uma infinidade 

de saberes, pois já vivencia e percebe o mundo de maneira particular. Os sons estão 

presentes desde a vida intrauterina, o contato com a Música na infância é maior do 

que se pode conjecturar. Não é uma característica genética, mas decorre do incentivo 

à inteligência musical (ILARI, 2003).  

Diante desse entendimento, Duarte (2010) propõe que a aprendizagem 

musical é possibilitada através da construção e reconstrução dos conhecimentos que 

são apropriados pela criança que chega à escola com experiências prévias de 

conhecimento sonoro, em algum momento de sua vida desde o ventre (a partir da 

formação de seu sistema auditivo) já esteve em contato com a Música. Sendo assim, a 

prática pedagógica deve promover a reconstrução desses saberes a fim de aprimorar 

a linguagem musical na infância. Na construção e reconstrução da linguagem 

musical, as crianças brincam e são sensíveis aos sons que as cercam. 

Brito (2003) considera que: 

 
A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se 
relaciona com o mundo que descobre a cada dia. Fazendo música, ela, 
metaforicamente, se “transforma em sons”, num permanente exercício: 
receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, “descobre 
instrumentos”, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com 
prazer a música de todos os povos. (BRITO, 2003, p. 35). 

 
 

A Música faz parte da brincadeira e o brincar faz parte da vida da criança. O 

trabalho pedagógico musical na Educação Infantil precisa considerar o caráter lúdico 

que os sons proporcionam na interação e sensibilização da infância. A musicalização 

apresenta grande atrativo às crianças justamente por estar presente nas brincadeiras 

infantis, momentos em que elas se expressam livremente (CARMO; DUARTE, 2011). 

A linguagem musical, portanto, faz parte da expressão do sujeito e precisa se integrar 

às vivências da Educação Infantil. 

É notório o desenvolvimento musical avançado de crianças que desde tenra 
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idade estão em contato constante com a Música. Percebe-se que a linguagem musical 

impulsiona o desenvolvimento infantil e o convívio com os sons potencializa a 

inteligência musical. Muitas crianças desfrutam de espaços musicais que incentivam 

sua percepção sonora, no entanto, aquelas que não são inseridas nesses ambientes 

desde cedo precisam ter esse contato enriquecido pelas rotinas da Educação Infantil 

(SOARES, 2008). 

A Música se faz presente nas mais distintas culturas humanas. Traduz uma 

identidade, um reconhecimento, por isso é concebida como linguagem expressiva. A 

linguagem musical origina o ato de fazer música e Musicalizar é o ato complexo e 

totalmente humano de apreciar os sons e por eles ser envolvido. A criança está aberta 

ao conhecimento e ao prazer, ligados às vivências musicais na infância. Musicalizar 

faz parte da experiência de sentir, mais do que de avaliar, desse modo, não se limita 

ao aprendizado de um instrumento musical específico (CARMO; DUARTE, 2011). 

A Educação Musical demanda “[...] uma relação ampla do homem com o 

ambiente, a cultura e a sua própria corporeidade. [...] Não é um percurso somente 

musical. É subjetivo. É identitário. É expressivo. É corpóreo” (SILVA, 2011, p. 109-

110). Nesse sentido, vale lembrar que a Musicalização infantil promove o 

reconhecimento cultural da criança enquanto sujeito histórico, cultural e social, 

pertencente a uma comunidade produtora de conhecimentos sobre diversas áreas, 

entre elas, a Música. 

 

Formação de professores em uma perspectiva musical 

 

 A formação de docentes no Brasil, inicialmente para as escolas primárias, data 

do período Imperial, em meados do século XIX. As Escolas Normais não tinham 

caráter de formação em nível superior. O foco era o ensino da escrita, leitura e as 

operações aritméticas básicas, por isso eram também denominadas: escolas de 

primeiras letras. Não eram consideradas questões relativas à preparação acadêmica 

do professor no que concerne aos conhecimentos do campo da Educação e das áreas 

que a complementa (Sociologia, História, Psicologia etc.) (SAVIANI, 2009). 
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 Somente em 1939 surgiu o primeiro curso de graduação em Pedagogia em 

nível superior de ensino da educação brasileira (HENRIQUES, 2011). Embora a 

titulação acadêmica já existisse desde o início do século XX, os cursos Normais eram 

requisitos suficientes para lecionar nas escolas. Após a atualização da LDB, em 1996, 

essa formação passou a ser considerada mínima, exigindo-se diploma em nível 

superior, conferindo maior legitimação aos cursos de Pedagogia (HENRIQUES, 

2011). 

 A formação do pedagogo passou a abarcar o aprendizado de diversas áreas 

que dão suporte à prática didático-pedagógica. Nesse novo cenário, os professores 

são responsáveis pelo desenvolvimento de diversas áreas das crianças, entre elas: 

cognitivas, afetivas, culturais, sociais etc. 

Referente a atuação do professor da Educação Infantil, percebe-se essa 

polivalência na prática educativa com os pequenos, pois “[…] ser professor na 

Educação Infantil é ter consciência da concepção que assume frente ao processo 

educativo, onde a humanização e a valorização da criança como ser pensante é 

imprescindível” (DUARTE, 2010, p. 53). 

 Diante essa análise, há a reflexão: Qual a necessidade da formação do 

professor da Educação Infantil em uma perspectiva musical? Qual a importância da 

Educação Musical na infância? A Música faz parte da expressão e da subjetividade 

dos pequenos e, além disso, desenvolve a criança em sua amplitude. 

 O Ensino de Música nas escolas brasileiras data de meados do século XIX. No 

entanto, a LDB de 1971 extinguiu a Educação Musical dos currículos escolares. 

Somente após 25 anos, com a promulgação de nova LDB, em 1996, a Arte passou 

novamente a ser componente obrigatório no currículo da Educação Básica. Com essa 

mudança houve também a reformulação dos cursos de formação dos professores 

(HENRIQUES, 2011). 

 Embora a disciplina Artes tenha sido inserida nos cursos de Pedagogia e 

consequentemente nas escolas, o espaço da Educação Musical no contexto da sala de 

aula ainda é muito limitado, por vezes, inexistente. O resultado é observado na falta 

de preparo na formação inicial que qualifique o pedagogo para trabalhar com 

Música. 
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 Recentemente, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou nova 

deliberação com indicações referentes à Educação Musical nas escolas. A Resolução 

CNE/CEB n. 2, de 10 de maio de 2016, instituiu as Definições das Diretrizes 

Nacionais para a operacionalização do Ensino de Música na Educação Básica. No 

texto da Resolução, abaliza-se a necessidade de inclusão da disciplina do ensino da 

Música no curso de graduação em Pedagogia como competência das instituições 

formadoras de Educação Superior e de Educação Profissional (ANDRIES, 2016). 

 Duarte (2010) aponta a importância da inserção, nas matrizes curriculares dos 

cursos de Pedagogia, de disciplinas referentes à Educação Musical. As disciplinas 

precisam propor o aprendizado e vivências musicais, elevando a compreensão desse 

saber como complementação ao conhecimento humano. A autora ressalta que a 

formação inicial em uma perspectiva musical não supre todas as necessidades de 

formação docente, no entanto, é um ponto de partida para que o trabalho com a 

Música se efetive no contexto da educação escolar. 

 A formação do pedagogo precisa viabilizar os processos de desenvolvimento 

da linguagem artística musical. O pedagogo, já caracterizado como um profissional 

que necessita do domínio das mais variadas áreas de conhecimento, precisa ainda 

compreender que o ensino da Música não pode ser relegado ao saber do senso 

comum. A falta de aporte teórico e prático dos profissionais faz com que a Música, 

nos espaços escolares, seja posta em nível inferior às demais disciplinas curriculares. 

 A Musicalização na Educação Infantil prevê a construção e desenvolvimento 

da expressão das crianças. Consequentemente, não deve acontecer de forma 

mecânica, engessada, sem considerar o traço lúdico característico dessa idade. Duarte 

(2015) argumenta que os educadores demonstram preocupação, insegurança e pouca 

experiência em relação à Educação Musical por falta de base teórica e prática, 

limitando a atuação em relação aos conhecimentos na área da Música. No entanto, é 

preciso: 

[...] desfazermos o mito de que só se pode fazer e ensinar música se 
tivermos, em nossa escola ou sala de aula, instrumentos musicais e músicos 
que possam executá-los. Onde fica, então, o instrumento-corpo, o 
instrumento-voz e as suas inúmeras nuances e possibilidades? (SILVA, 2011, 
p. 115). 
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 Maria e Mendonça (2011) ressaltam que é competência do professor da 

Educação Infantil tratar a Música como linguagem, respeitando a maneira como as 

crianças se expressam musicalmente em cada fase. À vista disso, o fazer musical na 

infância se constitui através das experiências vivenciadas no processo de formação 

pessoal. A Música, além de oportunizar o desenvolvimento infantil, auxilia na 

construção da identidade e proporciona momentos de deleite. O professor da 

Educação Infantil, considerando que em muitas escolas não há a presença de 

professores especialistas da área de Música, tem a incumbência de potencializar a 

expressão musical das crianças. 

 A Educação Musical se aproxima do processo de criação, do pensamento, da 

apreciação significativa, da construção da identidade cultural, por isso precisa ser 

ensinada nas escolas de Educação Infantil associada ao brincar, à corporeidade, à 

motivação e ao prazer. É nessa conjuntura que se firma o ato de Musicalizar na 

infância, por essa via do pensamento que se deve oportunizar ao pedagogo uma 

formação inicial e continuada que acolha e promova o trabalho docente em uma 

perspectiva musical, pois a Música, de fato, consolida e fortifica a condição humana. 

 

Considerações finais 

 

 Este estudo possibilitou a análise acerca dos conceitos de criança e infância e a 

construção histórica do processo de educação para as crianças. Na busca de 

compreender as contribuições da Música como linguagem de expressão que se 

promove através das vivências e experiências possibilitadas nas rotinas da Educação 

Infantil. 

 De modo geral, depreende-se que a Música se configura como linguagem 

expressiva da condição humana. A Musicalização na Educação Infantil, nessa 

essência, é capaz de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e 

cultural das crianças como sujeito históricos e sociais desde tenra idade. 

Os resultados dessa pesquisa apontam que, frequentemente, a Música não é 

trabalhada de forma plena na Educação Infantil, pelo fato de os professores não 

saberem utilizá-la de maneira clara e expressiva, considerando-a como elemento 
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acessório e não principal. Dada a importância do assunto, torna-se necessário o 

debate sobre a formação inicial do pedagogo, a fim de auxiliar a construção do fazer 

musical do professor para atuar frente as demandas de Musicalização na Educação 

Infantil.  

 Por fim, essa pesquisa espera contribuir para a reflexão sobre o lugar e o papel 

da Música nos espaços da Educação Infantil. Aperfeiçoar a formação do pedagogo 

em uma perspectiva de ação pedagógica musical é imprescindível para a prática que 

promova a expressão da musicalidade nas crianças, com finalidade de desenvolvê-

las física, cognitiva e psicologicamente por meio de oportunidades que aperfeiçoem e 

sensibilizem a linguagem musical desde a Educação Infantil. 
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Resumo 
Este texto tem como objetivo identificar as aprendizagens e desafios dos professores 
iniciantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, realizamos um levantamento dos 
trabalhos publicados em duas edições do Congresso Internacional sobre Professorado 
Principiante e Inserção Profissional à Docência e encontramos 18 artigos que foram 
categorizados em três eixos: acompanhamento dos professores iniciantes, desafios e marcas 
do início da docência e desenvolvimento profissional dos iniciantes. A análise dos dados 
evidenciou que operíodo de iniciação a docência constitui-se de uma fase marcada por 
desafios e dificuldadese algumas delas são a falta de apoio e de trabalho colaborativo nas 
escolas, a relação com os alunos, as expectativas, a insuficiência do conhecimento adquirido 
na formação, além da baixa remuneração.Os trabalhos também mostram a efetiva 
necessidade de um acompanhamento e de acolhimento aos professores em início de carreira 
e apontam para a importância das contribuições dos professores mais experientes. 

Palavras-chave: início de carreira docente, formação de professores; anos iniciais. 
 

 

Introdução  

 

 O início de carreira docente é uma fase do desenvolvimento profissional 

docente que pode levar o professor a enfrentar os desafios e dificuldades da 

profissão, mas também de intensas aprendizagens. Assim, temos como objetivo 

identificar as aprendizagens e desafios dos professores iniciantes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 Para tanto, realizamos um levantamento dos trabalhos sobre essa temática em 

duas edições do Congresso Internacional sobre Professorado Principiante e Inserção 

Profissional à Docência e encontramos 18 artigos referentes ao início de carreira de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que foram analisados.  
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 Discutiremos inicialmente o referencial teórico que embasa as análises, em 

seguida, a metodologia da pesquisa. Depois, apresentaremos e analisaremos os 

dados e, por fim, teceremos algumas considerações. 

 

Referencial Teórico 

 

Muitos estudos têm evidenciado a importância dos primeiros anosde profissão 

da carreira docente. É durante essa fase que o indivíduo irá construir sua identidade 

como professor. Lima (2007,p.1) a define como um momento do desenvolvimento 

profissional compreendido como um “continuum, do qual fazem parte a experiência 

acumulada durante a passagem pela escola enquanto estudante, a formação 

profissional específica – que tem sido denominada formação inicial –, a iniciação na 

carreira e a formação contínua”.  

Os primeiros anos de profissão são marcados por especificidades e, segundo 

Nono eMizukami (2006, p.384), “representam umperíodo intenso de aprendizagens e 

influenciam não apenas a permanência do professorna carreira, mas também o tipo 

de professor que o iniciante virá a ser”. 

A chegada dos professores a escola é marcada por vários sentimentos, 

impressões, desafios e por “aprendizagens intensas e de grandes dificuldades, de 

modo que superá-la e conseguir permanecer na profissão implica mesmo um 

verdadeiro processo de sobrevivência” (LIMA,2007,p.12).  

É no enfrentamento dessas diferentes necessidades, problemas, expectativas, 

desafios e dilemas por quais passam, não só no início da docência, mas durante toda 

ela, que o professor vai construindo seu conhecimento profissional 

(NONO;MIZUKAMI, 2006). 

Huberman (1992) – uma das principais referências ao se tratar do processo de 

inserção dos docentes na aprendizagem profissional – descreve diferentes fases, ao 

analisar o ciclo de vida profissional dos professores, mas deixa claro que tais 

sequências não precisam ser vividas sempre na mesma ordem e compreender todos 

seus elementos. Além de destacar que o “desenvolvimento de uma carreira é, assim, 
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um processo e não uma série de acontecimentos”. Há aqueles que passam por todas 

as fases, mas para outros há patamares, regressões, etc. 

Dentre as fases descritas por Huberman (1992) – entrada na carreira, fase de 

estabilização, fase de diversificação ou experimentação, serenidade e distanciamento 

afectivo, preparação para a aposentadoria – a primeira refere-se a um estágio de 

“sobrevivência” e de “descoberta” onde o primeiro retratao choque do real,  

 
a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o tacter 
constante, a preocupação consigo próprio (“Estou a me aguentar?”), a 
distância entre os ideais e a realidade quotidianas da sala de aula, a 
fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à 
relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre 
relações demasiados íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos 
que criam problemas, com materiais didácticos inadequados, etc. 

(HUBERMAN,1992, p.39) 
 
 

 E o segundo o “entusiasmo inicial,a exaltação por estar, finalmente, em 

situação de responsabilidade, por se sentir colega num determinado corpo 

profissional” (HUBERMAN, 1992, p.39). 

Para alguns professores,a sobrevivência e a descoberta andam lado a lado. O 

entusiasmo do início da carreira sustenta as dificuldades por eles encontradas. Já 

para outros a carga de trabalho excessiva, ansiedade, dificuldades com os alunos, 

vivencia de um sentimento de isolamento, entre outras, superam o entusiasmo. 

Lima (2007, p.3),apresenta uma lista com algumas características do ser 

professor, salientando que as mesmas podem variar de docente para docente.Entre 

tais características, estão: necessidade de controle das situações, insegurança, 

preocupações, submissão à opinião dos profissionais que os professores iniciantes 

consideram superiores; aprendizagens intensivas, por processos de tentativas e erros, 

e geração de expectativas e sentimentos fortes e, por vezes, contraditórios, que 

podem, no limite, determinar a continuidade ou não na profissão; preocupação com 

o domínio dos conteúdos; “choque com a realidade” que se configura como a 

diferença encontrada pelos professores entre a idealização da realidade – segundo 

suas vivências anteriores, em especial o que lhe foi apresentado no curso de 

formação inicial– e a realidade tal qual ele agora vivencia pessoalmente na inserção 

profissional; experimentação de diversos modelos de ensino, embora não seja capaz 
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de refletir sobre a escolha de um ou outro; forte influência das experiências vividas 

enquanto estudantes. 

Assim, a partir das discussões apresentadas, passaremos a apresentar a 

metodologia da pesquisa desenvolvida.  

 

Metodologia da pesquisa 

 

Buscando conhecer quais as impressões e os sentimentos, desses docentes em 

início de carreira, sobre os principais desafios enfrentados na sua prática e as 

estratégias de enfrentamento por eles utilizadas, analisamos os artigos dos anais de 

duas edições do Congresso Internacional sobre Professorado Principiante e Inserção 

Profissional à Docência. 

Inicialmente, separamos os artigos em Congresso I e Congresso II. Em seguida 

utilizando como critérios a busca nos títulos pelas palavras matemática, ciências e 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Encontramos um total de 39 trabalhos, sendo 

10 relacionados à ciência, 11 à matemática e 18 aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

De posse desses números, realizamos a leitura dos trabalhos relacionados aos 

anos iniciais Ensino Fundamental, fizemos fichamentos desses textos e criamos a 

tabela abaixo, com o objetivo de nos ajudar na categorização dos mesmos. 

 

Autor Título Objetivo 

BRAGANÇA;OLIVEIRA 
2012 

Acompanhamento de 
professoras/es 

iniciantes: (com) 
partilhando uma 

experiência brasileira 
com egressos do curso 
de Pedagogia da UERJ 

Construir diálogos 
entre o aporte teórico-

metodológico e os 
percursos trilhados 

junto às narrativas dos 
egressos do curso de 

Pedagogia da 
FFP/UERJ 

SILVEIRA; RAUSCH 
2014 

 

Desafios de professores 
iniciantes da Educação 

Infantil e dos Anos 
Iniciais da Educação 

Fundamental 

Compreender os 
principais desafios de 
professores iniciantes 
que atuam na EI e nos 
Anos Iniciais do EF em 

escolas públicas de 
Blumenau 

NASCIMENTO;REIS 
2014 

Dificuldades e desafios 
no processo de inserção 

Compreender como 
professores, recém 
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profissional: percepções 
de professores 

iniciantes da rede 
municipal de ensino do 

RJ 

ingressos na profissão, 
vivem o trabalho 

docente e o processo 
de socialização 

profissional 

ROMANOWSKI;MARTINS 
2012 

 

Elementos da 
organização do 

trabalho docente no 
desenvolvimento 

profissional de 
professores iniciantes 

Identificar os 
elementos comuns na 

organização do 
trabalho docente 

expressos na prática de 
professores iniciantes 

intencionando 
compreender seus 

determinantes 

KOVALCZUK;ANSAI 
2014 

 

Festa de babette: do 
filme à iniciação à 

docência: entremeios 
reflexivos da atuação 

docente do projeto mão 
amiga CAPES/PIBID  

do curso de Pedagogia 
da 

FAFIUV 

Promover um 
diálogo/paralelo entre 

o filme A Festa de 
Babettee a atuação 
docente do projeto 

Mão Amiga 

MARTINS; 
MORAES;SOUZA;MACHADO;OLIVEIRA 

2014 

Narrativas de 
formação: experiências 
vividas por professores 
iniciantes em ambiente 

virtual de 
aprendizagem 

Analisar as 
experiências vividas, 
pelos licenciandos e 

futuros professores, na 
formação inicial e no 
começo da carreira 

docente e sua posterior 
discussão em fórum 

online e chat 

SOKOLOVICZ;HAGEMEYER 
2014 

Primeiras experiências 
na construção da 

profissão docente: 
(auto)biografia, 

memórias e 
ressignificações 

 

Obtenção de elementos 
de análise sobre o 

movimento de 
ressignificação do 
papel do professor 

como agente 
construtor de sua 

profissão 

MIRA;CARTAXO;ROMANOWSKI; MARTINS 
2014 

 

Processos de inserção 
profissional de 

professores iniciantes 
na rede municipal de 

ensino de Curitiba 
 

Se instituir programas 
de inserção 

profissional que 
atendam efetivamente 

às necessidades 
formativas dos 

professores iniciantes 

SOUSA;RAMPAZO;ROCHA 
2014 

Professores iniciantes e 
as primeiras 

experiências de 
docência: o papel da 
escola no processo de 
inserção/inclusão no 

ambiente escolar 

Quais ideias, anseios e 
expectativas, 
perpassam os 

iniciantes 

MONTEIRO;CARDOSO;CARVALHO;MARIANI; Professores Compreender o 
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MATTOS 
2014 

principiantes e o 
desenvolvimento 

profissional da 
docência nos anos 

iniciais 

desenvolvimento 
profissional dos 

docentes do primeiro 
ciclo do EF no 

município de Cuiabá – 
MT 

MASSETTO;REALI 
2014 

 

Programa de mentoria 
online da UFSCAR: a 
perspectiva de uma 

professora iniciante à 
experiente 

 

Investigar de que 
maneira o Programa 
de Mentoria online 

oferecido pela 
Universidade Federal 

de São Carlos 
contribuiu para a 

formação de 
professores iniciantes 

SIGNORELLI;MATSUOKA;ANDRÉ 
2014 

Transformando as 
dificuldades do início 

da carreira em desafios 
para permanecer no 

magistério 

Processo de inserção 
de iniciantes 

VASCONCELLOS 
2014 

Diploma nas mãos e 
contrato profissional: 

de que modo 
professoras iniciantes 
enfrentam os desafios 

que emergem da 
escola? 

 

Investigar os saberes 
que professores dos 

anos iniciais em início 
de carreira, mobilizam 

para trabalhar os 
conteúdos de 
Matemática 

PEREIRA; NACARATO 
2014 

O início de carreira nos 
anos iniciais do ensino 
fundamental e o ensino 

da matemática 

Analisar a formação 
Matemática de 

professores 
polivalentes em início 

de carreira 

BOLOGNANI;BERNARDO 
2014 

Narrativas de 
professores sobre o 

início de carreira 

Buscar indícios das 
experiências marcantes 

no início de carreira 
docente e os processos 

de inserção 
profissional 

GABARDO;HOBOLD 
2014 

O bem e o mal estar dos 
professores iniciantes: 

um estudo com 
professores do ensino 

fundamental 

Conhecer o bem e o 
mal estar dos 

professores iniciantes 
na rede pública 

municipal de ensino 

PAPI 
2012 

Os desafios vivenciados 
por professoras 

iniciantes em seu 
processo de 

desenvolvimento 
profissional 

Compreender como se 
constitui o 

desenvolvimento 
profissional de 

professores iniciantes 
considerados 

bemsucedidos 

CARVAJAL JUÁREZ 
2014 

Los inicios de la 
docência en contextos 
desfavorecidos: dos 

casos enescuelas 

Identificar os 
problemas que se 
apresentam aos 

professores iniciantes e 
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primarias mexicanas de que maneira 
enfrentam e que 

soluções são dadas a 
eles 

 

Com esses dados, categorizamos os 18 trabalhos em três eixos de análise: 

acompanhamento dos professores iniciantes, desafios e marcas do início da docência 

e desenvolvimento profissional dos iniciantes, que passaremos a apresentar e a 

analisar a seguir. 

 

Analisando os trabalhos sobre professores iniciantes nos anos iniciais 

 

Como já apresentado, faremos a análise dos trabalhos encontrados referentes 

ao Ensino Fundamental, dividindo-os em três eixos: acompanhamento dos 

professores iniciantes, desafios e marcas do início da docência e desenvolvimento 

profissional dos iniciantes. 

No primeiro eixo se enquadraram os trabalhos que evidenciam a importância 

do acompanhamento dos professores iniciantes e como esse acompanhamento 

auxilia o professor a superar os desafios encontrados nos primeiros contatos com a 

profissão. Em desafios e marcas dos professores iniciantes estão os textos que 

apresentam as dificuldades encontradas pelos professores ao ingressaram na 

profissão. No terceiro eixo, desenvolvimento profissional, estão os trabalhos que 

discutem como se dá o desenvolvimento profissional dos professores iniciantes. 

 

Acompanhamento dos professores iniciantes 

 

O período de iniciação a docência constitui-se de uma fase marcada por 

muitos desafios. Sendo assim, o acompanhamento dos professores que se encontram 

nela torna-se indispensável.  

Nesse processo, vários mecanismos de acompanhamento se fazem necessários 

e alguns até mesmo indispensáveis. Martins et al.(2014) atribui grande importância 

as aprendizagens construídas com colegas mais experientes e Gabardo 
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eHobold(2014) dizem que os gestores também tem contribuído para o bem estar dos 

professores iniciantes.  

Esses profissionais que auxiliam e acompanham os professores iniciantes 

foram caracterizados na pesquisa de Sousa, Rampazo e Rocha(2014), como aqueles 

que acompanham, assessoram e subsidiam os professores iniciantes quando eles se 

sentem atônitos e desanimados nos momentos de crise da docência.   

Essa partilha de conhecimentos, segundo Bragançae Oliveira(2012), fortalece 

os professores enquanto grupo ao se conscientizarem que os problemas não lhe são 

únicos, mas vivenciados por outros docentes. 

Nesse sentido, Massetto e Reali(2014) afirmam que os programas que 

oferecem apoio aos professores iniciantes destacam-se nos processos que os auxiliam, 

por apresentarem uma metodologia voltada a atender as dificuldades individuais 

dos professores.Mira et al. (2014) reafirmama urgência de se instituir esses 

programas de apoio, considerando as necessidades, ou mais explicitamente, as 

especificidades desse período do desenvolvimento profissional. 

 

Desafios e marcas dos professores iniciantes 

 

Muitos desafios e dificuldades são encontrados pelos professores em início de 

carreira. Segundo Nascimento e Reis(2014), algumas dessas dificuldades localizam-se 

no âmbito da instituição escolar, enquanto outras referem-se à sala de aula e à relação 

com alunos e pais. Os desafios também estão na falta de condições materiais e 

humanas de algumas escolas e na organização da carga horária de trabalho.  

Silveirae Rausch(2014) elencam também como dificuldade, o trabalho 

colaborativo na escola, a infraestrutura escolar, a relação entre família e escola, 

formação continuada, educação especial e valorização do professor. Para essa 

lista,Vasconcellos(2014) inclui a necessidade desses professores iniciantes de serem 

reconhecidos por sua capacidade de atuar.  

Para Bolognanie Bernardo(2014), também tornam-sedesafiospara a profissão o 

choque com a realidade; a equipe gestora; a itinerância e/ou a substituição; os 

recursos; as expectativas; o conhecimento que vale mais que outro; a escola em que 
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atua hoje; o descontentamento causado pela insuficiência do conhecimento adquirido 

na formação; entre outros.  

Apesar das dificuldades conferidas aos professores iniciantes, Signorelli, 

Matsuoka e André(2014) afirmam que esses estão aprendendo a serem professores, 

transformando os desafios em conhecimentos tácitos, que mais tarde em suas 

carreiras, poderão ser transformados em conhecimentos práticos e, porque não, em 

conhecimentos teóricos. 

 

Desenvolvimento profissional 

 

O processo de desenvolvimento profissional dos professores iniciantes é 

marcado por múltiplos determinantes e, segundo Sokolovicze Hagemeyer(2014), 

caracteriza-se como um processo brutal, no qual, sem apoio, o professor é “jogado” 

dentro de uma escola e de uma sala de aula.   

Para Monteiro et al.(2014),trata-se de uma fase delicada do processo de 

desenvolvimento profissional, uma vez que os professores estão imersos em 

significativas aprendizagens que emergem da sua prática. Aprendizagens essas que 

tendem a desencadear processos de reflexão e ressignificação de crenças, valores, 

percepções e compreensões acerca do “ser professor”. 

Pereira e Nacarato(2014) apontaram que o professor em início de carreira 

necessita de apoio de seus pares e da equipe gestora das escolas onde atuam. Já 

Romanowskie Martins(2012)também destacam a importância desse apoio 

acrescentando ainda que é fundamental iniciativas dos próprios professores 

iniciantes, para desenvolver a docência. 

Carvajal Juárez(2014) acredita que é urgente que haja estímulos para que os 

professores possam melhorar e também que permitam a permanência dos mesmos 

em escolas rurais e façam com que as indígenas também sejam procuradas. Nessa 

linha, Kovalczuk e Ansai(2014) apresentam um projeto que tem como objetivo 

despertar nos bolsistas a curiosidade epistemológica, de modo a embasar os 

trabalhos com os discentes que têm dificuldades de aprendizagem, ao passo que dá 

suporte à instauração do ciclo gnosiológico na formação docente inicial. 
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De acordo com Papi(2012),as professoras iniciantes bem-sucedidas inserem-se 

em um quadro social no qual é valorizada a capacidade do próprio sujeito para a 

busca de alternativas que levem ao alcance dos resultados positivos demandados 

pelo sistema. 

 

Algumas considerações 

 

 Os trabalhos analisados comprovam que operíodo de iniciação a docência 

constitui-se de uma fase marcada por desafios e dificuldades e pode ser definido 

como o período de descoberta e de sobrevivência. 

Inúmeros desafios e dificuldades são elencadas nos trabalhos. As mais 

recorrentes são a falta de apoio e de trabalho colaborativo nas escolas, a relação com 

os alunos, as expectativas, a insuficiência do conhecimento adquirido na formação, 

além da baixa remuneração.  

Os trabalhos também nos mostram a efetiva necessidade de um 

acompanhamento e de acolhimento aos professores em início de carreira e apontam 

para a importância das contribuições dos professores mais experientes, da gestão 

escolar e até mesmo a necessidade de se instituir programas voltados para as 

necessidades desse período do desenvolvimento profissional.  

Apesar do desenvolvimento profissional dos professores iniciantes ser 

marcado por diversos determinantes, esse processo torna-se mais fácil quando há um 

apoio da equipe gestora e também dos pares mais experientes. Para que esses 

desafios sejam superados, faz-se necessário um processo de reflexão acerca deles. A 

escola por sua vez deve ser um ambiente de acolhimento, onde os professores 

iniciantes possam aprender com a experiência dos mais experientes, trocar ideias, 

falar de suas dificuldades e, sobretudo sentirem-se motivados com o trabalho. 
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PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: A 

IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NOS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO 
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Faculdade Metodista Granbery 

 

Resumo 

Em um mundo globalizado, há uma necessidade cada vez maior, que os indivíduos 
consigam compreender amplamente o meio em que vivem, sendo sujeitos ativos e críticos na 
sociedade. Formar alunos/leitores tem sido um dos grandes desafios das escolas em toda 
parte do mundo.  O Ministério da Educação através do PNBE (Plano Nacional da Biblioteca 
Escolar) desde a sua criação em 1997, vem promovendo o acesso à literatura, 
disponibilizando inúmeros exemplares para as bibliotecas das escolas públicas brasileiras. 
Essa distribuição chega às salas de aula em 2013, através do PNAIC (Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa), um programa governamental, em nível nacional, que além de 
investir na formação continuada dos profissionais que atuam na área de alfabetização, 
providencia recursos didáticos para o trabalho docente. O presente artigo é fruto de uma 
pesquisa realizada com professoras alfabetizadoras juiz-foranas inseridas no citado 
programa e ressalta o uso da literatura como contribuinte para os processos de alfabetização 
e letramento das crianças do bloco pedagógico. Partimos do pressuposto de que a literatura é 
um instrumento que possibilita um leque de estratégias conducentes à apropriação de 
habilidades e competências que são essenciais na formação do aluno. Busca-se investigar se o 
programa de formação de professores, oferecido pelo Governo Federal, bem como os livros 
literários distribuídos através do PNAIC, contribuem para os processos de alfabetização e 
letramento. O estudo traz algumas reflexões sobre alfabetização e letramento, que são 
conceitos recorrentes na práxis de qualquer professor alfabetizador, bem como a reflexão 
sobre a importância da literatura na vida de uma criança e a sua escolarização. Procuramos 
explorar de que maneira as professoras alfabetizadoras comtemplavam em suas salas de aula 
a formação docente e o acervo literário recebidos através do programa. A metodologia 
utilizada é de cunho bibliográfico e pesquisa de campo, de base qualitativa, amparada em 
autores como Soares (2003, 2012), Marcuschi (2008), Cosson (2014), Bortoni-Ricardo (2013) 
dentre outros, e entrevistas com Orientadoras de Estudos e Professoras Alfabetizadoras, 
participantes do PNAIC. Através dos textos teóricos e das entrevistas, percebemos que a 
literatura é uma essencial ferramenta tanto para a alfabetização, quanto para o processo 
contínuo de letramento. Felizmente, o trabalho com a literatura pode se dar de forma ampla 
e diversificada, visto que o livro é um suporte que abarca inúmeros gêneros textuais. Além 
disso, a literatura disponibiliza ao professor o uso de importantes estratégias didáticas, que 
podem ser utilizadas no planejamento do professor que contribui de imprescindivelmente 
para a formação do aluno/leitor. 
Palavras-chave: Literatura; PNAIC; Formação de professores; Alfabetização e Letramento. 
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Introdução 

 

Sabemos que mesmo antes de se chegar à escola, a criança é imersa em um 

mundo rodeado de coisas escritas. Principalmente as crianças das cidades, que se 

deparam a todo o momento com os textos veiculados pela mídia, pelas embalagens 

de produtos industrializados, por outdoors nas ruas e por outros inúmeros suportes.   

A presente pesquisa torna-se relevante, pois parte do pressuposto de que a 

leitura é uma das mais importantes portas de entrada para o mundo do 

conhecimento e, no contexto escolar ela é fundamental para o desenvolvimento das 

competências e habilidades inerentes ao processo de alfabetização. E a literatura, 

assim como outros tipos de letramento, é imprescindível para o planejamento das 

práticas cotidianas do professor alfabetizador, pois ela propicia uma gama de 

possibilidades para o trabalho docente. 

Esse artigo tem como objetivo apresentar as principais compreensões, 

enquanto à importância da literatura no processo de alfabetização, adquiridas em 

uma pesquisa realizada durante a formação do PNAIC.  

Com base no programa, concordamos que era pertinente indagarmos: de que 

maneira a literatura contribui para o processo de alfabetização? De que maneira as 

professoras alfabetizadoras “experenciavam” a literatura durante a formação e em 

suas salas de aula? 

 Para sanar esses questionamentos, partimos ao encontro de orientadoras de 

estudo e professoras alfabetizadoras, para melhor compreendermos o trabalho 

realizado no âmbito de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais. 

Para que se cumprissem melhor os objetivos, foi utilizada como metodologia 

uma pesquisa de cunho bibliográfico baseada em autores como: como Soares (2003, 

2012), Marcuschi (2008), Cosson (2014), Bortoni-Ricardo (2013) dentre outros. 

Buscamos também orientações em documentos governamentais disponibilizados 

pelo MEC (Ministério da Educação) como: os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s-LP (1997) e os cadernos de formação do PNAIC (2012). 
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Além de buscar compreender as indagações que norteiam essa pesquisa, 

empenhamo-nos em trazer algumas reflexões sobre alfabetização e letramento, que 

são conceitos alicerçadores e recorrentes na prática de qualquer alfabetizador. 

 

Contextualizando o Pnaic  

 

Durante anos, o ensino público no Brasil vem passando por muitas 

reformulações, principalmente o ensino básico, na busca de uma melhor qualidade 

de educação no país. A necessidade de novas estratégias na aquisição da leitura e 

escrita, fez com que houvesse a criação do ensino fundamental de 9 anos, como uma 

forma de assegurar a obrigatoriedade no ensino público, iniciando aos seis anos de 

idade. Essa oferta é garantida pelas leis Federais nº. 11.114/05 e nº. 11.274/06. 

Além desse garantimento por lei, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) configura-se como uma das estratégias para a melhoria da educação de 

base brasileira.  

Implantado pelo Governo Federal através do Ministério da Educação (MEC), a 

partir do decreto da portaria MEC Nº 867, de 4 de julho de 2012, o PNAIC é um 

compromisso adotado pelo Governo federal, os Estados e Municípios 

comprometendo que em todo o Brasil, todas as crianças estejam alfabetizadas até os 

oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, consolidando seus 

conhecimentos nas áreas da leitura, escrita e matemática. 

Dentre os recursos disponibilizados pelo programa, estão presentes os acervos 

literários, contendo uma variedade de gêneros textuais. Sendo assim, os professores 

contam, durante o ciclo de alfabetização, com uma ferramenta elementar no processo 

de ensino aprendizagem, possibilitando à criança o contato com diferentes gêneros 

textuais e desenvolvendo a sua capacidade de utilizar diferentes textos em variadas 

situações.  
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Algumas reflexões sobre alfabetização e letramento  

  

 As pesquisas de Ferreiro (2001) ocasionaram mudanças incontestáveis nas 

práticas alfabetizadoras do país. Segundo a autora, a ação de se alfabetizar é bem 

mais do que assimilar os sons e letras escritas, pois no início desse processo as 

crianças não vislumbram que a escrita tem a ver com a pronúncia das partes de cada 

palavra. Mas é de suma importância que a criança tenha contato com um ambiente 

de leitura e escrita, pois essas experiências contribuem para o seu desenvolvimento 

cognitivo e também para o seu processo de alfabetização. 

A esse respeito, Soares (2004) reconhece a relevância do trabalho da 

pesquisadora, que nos ajudou a compreender a trajetória que a criança percorre até 

desvendar o sistema alfabético, mas ela atenta que, para considerarmos uma criança 

alfabetizada, não devemos priorizar apenas a faceta psicológica do processo de 

alfabetização.  

Soares (2012, p. 31) define que alfabetizar “é tornar o indivíduo capaz de ler e 

escrever”, sendo que alfabetização “é a ação de alfabetizar”. Segundo a autora (2003), 

alfabetização é o aprendizado de uma técnica, que relaciona sons e letras, fonemas 

com grafemas, para codificação e decodificação, envolvendo outros aprendizados, 

como segurar no lápis, saber que se escreve de cima para baixo, e da esquerda para a 

direita, portanto, envolve diferentes aspectos que a autora denomina-os de técnicos, 

que são importantes sabê-lo. Relevante também utilizá-los nas mais variadas práticas 

sociais que cobram o uso dessa técnica.  

Assim, o termo alfabetização, no sentido pleno da palavra, consiste em uma 

aprendizagem mais ampla e complexa, não se reduzindo apenas na decodificação do 

sistema alfabético. 

Ao conceituar alfabetização, Soares (2012) faz a distinção entre esse processo e 

o de letramento. Ela explica que esses processos são simultâneos, indissociáveis, 

interdependentes. Mas então, o que vem a ser letramento? De onde vem e o que quer 

dizer? 

Esse conceito se tornou muito conhecido através dos estudos de Soares (2012), 

porém, a própria pesquisadora esclarece que uma das primeiras aparições desse 
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termo se deu em um livro de Mary Kato, em 1986. Ela frisa que o termo letramento é 

a tradução em português para a palavra literacy, que significa “a condição de ser 

letrado”. No entanto, temos uma definição de letrado reduzida perto da definição 

inglesa. Ser literate (letrado), em inglês é bem mais que saber ler e escrever, mas sim 

ter o domínio dessas habilidades. Podemos assim então designar letrado aquele que 

além de saber ler e escrever utiliza socialmente essas habilidades de modo frequente. 

Para Soares (2012), mesmo que distintos esses dois processos são vinculados um ao 

outro, 

 

[...] assim, teríamos alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não 
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar 
a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de 
modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado 
(Soares, 2012, p. 47). 

 

Em consonância com as conceituações de Soares (2012), os cadernos de 

formação do PNAIC afirmam que, além do sujeito se apropriar do sistema de escrita 

alfabética, é fundamental também que ele consolide as correspondências 

grafofônicas, para que as habilidades de fala, escuta, leitura, a escritura sucedam com 

autoria e autonomia, nas mais variadas situações de comunicação. E a literatura, 

como veremos a seguir, possibilita que todas essas habilidades sejam trabalhadas, 

sem deixar de lado o prazer que ela nos proporciona (BRASIL, 2012d). 

 

A relevância da literatura fornecida pelo pnaic 

 

De acordo com o PNAIC (BRASIL, 2012e), as obras complementares dos 

acervos literários é um recurso que tem o importante papel, que é possibilitar à 

criança o gosto pela leitura, além de propiciar através dos livros, o letramento e a 

alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental.  

As obras literárias disponibilizadas pelo PNAIC são um suporte pedagógico 

para o professor, pois a criança terá contato com diferentes linguagens. As obras 

foram escritas para a formação de leitores, pois, o conteúdo foi especificamente 
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produzido para as crianças, propiciando um momento prazeroso, rico em divertir, 

informar e seduzir. É um estímulo à criança ao prazer da leitura. 

O PNAIC (BRASIL, 2012a) afirma que todos os livros das obras 

complementares têm um caráter didático-pedagógico por abordarem conteúdos 

curriculares contemplando diferentes temáticas das áreas do conhecimento como: 

Ciências da Natureza e Matemática; Ciências Humanas; Linguagens e Códigos.  “O 

principal objetivo, portanto, é favorecer boas condições de ensino, propiciando o 

acesso das crianças a materiais escritos de qualidade, que as aproximem das esferas 

da literatura, da ciência e da arte” (BRASIL, 2012a, p 14). 

As caixas dos acervos complementares, diferentemente dos outros programas 

de distribuições de livros, são destinadas às salas de aula. As escolas, quando 

receberam as caixas contendo os acervos literários, encontraram internamente um 

documento no qual explica que as caixas são de uso na sala de aula e que sua 

distribuição seria feita de março a junho de 2013. 

Ao entrevistarmos as professoras alfabetizadoras, verificamos que as caixas 

chegaram às escolas em que elas atuam, porém, as mesmas não tiveram e não têm 

acesso aos livros dos acervos literários. De acordo com uma das professoras 

entrevistadas, ela não tomou conhecimento da chegada dos acervos: 

 

Não fui orientada a trabalhar com os livros, pois eles não chegaram à minha 
sala. Eles estão na coordenação e a coordenadora me empresta apenas 
alguns livros. Não fiquei sabendo quando as caixas chegaram à escola. 
Utilizo os meus livros e os da biblioteca (Professora Alfabetizadora 
entrevistada).  

 

Os acervos são uma forma mais eficiente de a criança ter o contato com 

diferentes textos na sala de aula. Sendo que fora destinado às salas de aula e não às 

bibliotecas das escolas.  

Conforme apresentados nos cadernos de formação (Brasil, 2012h), os livros são 

bastante diversificados em se tratar dos gêneros textuais, bem como aos temas 

abordados, quanto ao tamanho e complexidade de vocabulários, etc. Essa variedade 

é significativa para o processo de alfabetização, pois estimula a autonomia leitora das 

crianças, fazendo com que elas se sintam encorajadas à lerem sozinhas. Ainda de 
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acordo com o caderno, o acervo apresenta livros com textos que podem ser usados 

com diferentes propósitos, tanto para leitura do aluno, quanto para a leitura do 

professor. 

Como vimos, a literatura é imprescindível para a aquisição do sistema 

alfabético, mas não se limita apenas a esse processo. Podemos observar tal conclusão 

a partir do relato de uma das orientadoras de estudos entrevistadas, em que qual ela 

ressalta a possibilidade de criação de inúmeras atividades, dependendo 

consequentemente da criatividade, e principalmente do objetivo do professor. Ela 

afirma que existe o momento em que a escolha do livro dependerá da criança e o 

momento em que o professor selecionará o livro com um objetivo pré-estabelecido. 

Sendo que, também a partir do livro de escolha do aluno, o professor poderá 

aproveitá-lo, com a possibilidade de abordar algum tema ou não. 

Podemos averiguar a importância da valorização artística dos textos literários, 

tendo como foco, a própria natureza estética das obras, a contextualização histórica, 

os estilos literários, a compreensão de sociedade e de homem. Esses são elementos 

que, de acordo com o PNAIC, devem ser contemplados no planejamento cotidiano 

do professor. (BRASIL, 2012h). 

 Em consonância com Soares (2001), Cosson (2014) expõe que 

 

o letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da 
escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não escolarizar a 
literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa 
escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de 
si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanização. 
(COSSON, 2014, p. 23) 

 

  Com tantas possibilidades de desenvolvimento de atividades com a literatura, 

a autora Soares (2001) destaca a maneira equivocada que ela vem sendo utilizada. Ela 

afirma que não se pode negar a escolarização da literatura, pois ela é inevitável e 

necessária, porém, muitas vezes a pedagogização mal compreendidas desse saber 

escolar, torna-o falso e desfigurado. 

 

 

 



     636 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Considerações finais 

 

Esta pesquisa originou-se a partir do interesse de compreender como os 

acervos literários do PNAIC, bem como os diferentes propósitos de utilização da 

literatura, estavam acontecendo na prática diária de professores alfabetizadores nas 

escolas públicas de Juiz de Fora. 

Com a construção deste trabalho, foi possível observar o quão é necessário o 

trabalho com a literatura em sala de aula, visto que ela oportuniza ao professor 

diferentes estratégias de ensino da leitura, escrita, fala e escuta. Além disso, ela é 

facilitadora no trabalho com gêneros textuais, visto que o PNAIC, através dos 

cadernos de formação, orienta que o processo de alfabetização aconteça a partir de 

textos reais de comunicação.  

Deixamos claro aos leitores que é indispensável a escolarização da literatura, 

mas é imprescindível que ela decorra de maneira que não se perca o seu poder de 

humanização. 

  Constatamos que as professoras alfabetizadoras tiveram pouca orientação, por 

parte das escolas, para a utilização do acervo literário. Muitas vezes, esses livros 

estão na biblioteca, quando deveriam, na verdade, estar dentro das salas de aula. 

Concluindo, compreendemos que a literatura, especificamente a do PNAIC, 

pela sua diversidade de textos, contribui significativamente para os processos de 

alfabetização e letramento, havendo, porém, a possibilidade de diferentes estratégias 

para o seu uso, cabendo ao professor explorar esse recurso da melhor maneira 

possível, cuidando para que a literatura não seja descaracterizada por uma prática 

totalmente didatizada. 
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Resumo 
No presente trabalho discuto as ações do professor durante o planejamento e 
desenvolvimento de ações de ensino da leitura e da escrita para crianças de 09 a 14 anos, 
matriculadas no 5º ano do ensino fundamental da rede pública. Defendo que o planejamento 
e a organização do trabalho educativo são ações que se estruturam em torno de textos, pois, 
conforme destacado por Geraldi (1999), é no texto que a língua se revela concretamente como 
discurso. Tal concepção de linguagem respaldou o direcionamento de atividades ligadas aos 
direitos de aprendizagem, agrupados nos quatro eixos do ensino de língua portuguesa: 
Oralidade, Produção de textos escritos, Leitura e Análise linguística (BRASIL, 2012). O 
planejamento e organização do ensino-aprendizagem da língua envolveu a construção de 
respostas em torno de três questionamentos: O que ensino? Como ensino? Para que ensino? 
A atitude responsiva do professor levou em conta tanto o desenvolvimento de atividades 
pontuais, a partir dos direitos de aprendizagem – definição de rotinas, seleção de gêneros e 
suportes textuais, atividades permanentes de leitura, reflexão linguística e produção textual – 
quanto os momentos de pesquisa e de reflexão sobre como se constitui o processo de ensino-
aprendizagem. Ao considerar as formas de aprender dos alunos, suas necessidades de 
aprendizagem, medos e anseios, pude compreender que as atividades podem ser mais 
flexíveis à participação dos alunos, com espaços para o vivido pelo grupo social. Por meio do 
diálogo, os alunos revelaram suas expectativas e suas formas de aprender e os planejamentos 
futuros foram definidos em função do que alunos já sabiam, do que estavam tentando fazer e 
do que ainda precisavam aprender por meio de prática orientada (CALKINS, HARTMAN e 
WHITE, 2008). Dentre as conclusões dessa experiência didática, destaco que aprendi a 
importância da mediação do professor em torno dos seguintes processos: observar e dialogar 
com os alunos para decidir o que ensinar e como ensinar; intervir para estruturar ou 
qualificar o trabalho do aluno, ora encorajando-o a experimentar novas estratégias e ora 
convidando-o para estudar algo novo; ajustar os diálogos de modo que estejam bem 
próximos da zona de desenvolvimento proximal do aluno (VYGOTSKY, 1984). Também 
saliento que meu interesse pelo que ensinava e como ensinava desencadeou o desejo de 
trocar com outros professores meus planos de aula, portfólios dos alunos e anotações do 
diário de bordo, obtidas durante e após a realização das aulas. Os diálogos com outros 
professores fortaleceram minhas habilidades de interagir com os alunos para que 
aprendessem a ler e escrever de modo cada vez mais eficiente. A partir da vivência realizada, 
ressalto a necessidade do curso de Pedagogia ampliar oportunidades de experiências 
práticas com alunos do ensino fundamental para que @s graduand@s tenham compreensão 
mais ampliada de suas futuras atuações como professores da língua portuguesa. 
Palavras chaves: Ensino de língua portuguesa; Organização do trabalho pedagógico; 
Planejamento; Mediação do professor. 
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Apresentação 

 

 O presente trabalho é um relato de experiência das ações de planejamento e 

desenvolvimento de atividades educativas de leitura e escrita coordenadas por mim, 

no Projeto de Extensão “Oficina de Produção de Textos”, realizado no Laboratório de 

Alfabetização da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

no decorrer do ano de 2017.  

 O objetivo do trabalho é discutir as dinâmicas e tensões vividas durante o 

planejamento e desenvolvimento de ações de ensino da leitura e da escrita para 

crianças de 09 a 14 anos, matriculadas no 5º ano do ensino fundamental da rede 

pública do município de Juiz de Fora. Os encontros aconteceram semanalmente e 

foram desenvolvidos por mim e outra aluna do curso de Pedagogia com supervisão 

de uma professora da FACED/UFJF. 

 Ao levar em consideração a importância de produzir textos, todo trabalho 

educativo é voltado para sua produção, pois, conforme destacado por Geraldi (1999), 

é no texto que a língua se revela concretamente como discurso. Assumo a concepção 

de texto como produto de um trabalho de escrita. (GERALDI, 1999) E considero que 

escrever um texto exige sempre que a criança-autora nele se exponha, porque o texto 

resulta de uma criação. Por isso, cada texto se difere do outro, apesar de tratar do 

mesmo tema e na configuração de um mesmo gênero. A escrita se caracteriza pela 

singularidade de seus gestos.  

 A perspectiva de Bakthin (2003), principalmente em sua defesa de que os 

gêneros textuais são instrumentos de interação, também influência o 

desenvolvimento do trabalho. Tal concepção de linguagem respaldou o 

direcionamento de atividades ligadas aos direitos de aprendizagem, agrupados nos 

quatro eixos do ensino de língua portuguesa: Oralidade, Produção de textos escritos, 

Leitura e Análise linguística (BRASIL, 2012).  
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O trabalho 

 

 Para realizar o trabalho em busca de aprimorar os comportamentos de escrita 

e leitura de crianças do ensino fundamental, busquei pensar o planejamento das 

ações em torno de três questões principais, O que ensino? Como ensino? Para que 

ensino? Questões essas, que permearam o trabalho em busca de contribuir para uma 

reflexão colaborativa e reflexiva em torno da prática. 

 Antes de desenvolver as atividades foi de suma importância pensar o espaço 

no qual receberia as crianças e planejá-lo de forma que elas se sentissem seguras, 

acolhidas e confortáveis o suficiente para realizar as atividades propostas. Para isso, 

organizei a sala de atendimento pedagógico com três objetivos norteadores. 

 O primeiro objetivo visava oferecer uma diversidade de atividades de leitura e 

escrita e uma liberdade de escolha, por meio da oferta de diferentes materiais de 

leitura, jogos, gaveteiro de escrita, livretos e folhetos que proporcionavam reflexões 

com diferentes gêneros e suportes textuais, ao invés de apresentar uma única 

possibilidade para todos realizarem ao mesmo tempo. Pois “a liberdade de expressão 

que permite às crianças revelar-nos suas qualidades e necessidades, que 

permaneceriam ocultas ou reprimidas num ambiente contrário à atividade 

espontânea” (MONTESSORI, 2017, p. 51) 

 No segundo objetivo desenvolvíamos a autonomia do aluno no uso do espaço 

para ele se sentir seguro na tomada de decisões, fortalecendo e ampliando suas 

habilidades de leitura e escrita. O espaço conta com estantes na altura dos alunos, 

sobre as quais são organizados os suportes textuais, as bandejas com as propostas de 

escrita e folhetos de rascunho, os cadernos e artefatos de escrita e desenho 

(canetinhas, lápis de cor, lápis preto, giz de cera); além do mural de recados, 

entrevistas e notícias, gaveteiro da escrita, painel da corrida literária, tapetes para o 

momento da leitura, entre outros. Ao me preocupar com o desenvolvimento da 

autonomia das crianças, busquei torná-las mais conscientes quanto ao uso do espaço 

e apropriação dos locais de trabalho.  

Segundo Montessori: 
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Quando falamos de “ambiente”, referimo-nos ao conjunto total daquelas 
coisas que a criança pode escolher livremente e manusear à saciedade, de 
acordo com suas tendências e impulsos de atividade. A mestra nada mais 
deverá fazer que ajudá-la, no início, a orientar-se entre as tantas coisas 
diversas e compenetrar-se do seu uso específico: deverá iniciá-la à vida 
ordenada e ativa no seu próprio ambiente, deixando-a, em seguida, livre na 
escolha e execução do trabalho. (MONTESSORI, 2017, p. 67) 
 

Quanto ao terceiro objetivo, elegi a necessidade de elaborar atividades que 

atendessem os diferentes níveis de escrita e aprendizagem, pois os alunos que recebi 

traziam diferentes histórias de vida, percursos e interesses. Então foi preciso pensar 

em atividades em torno de determinado tema que favorecessem a promoção de 

avanços tanto nas capacidades de leitura e escrita de um aluno pré-silábico, quanto 

de um aluno alfabético. Para lidar com a heterogeneidade do grupo e promover a 

aprendizagem optei por interações pautadas em diferentes agrupamentos: grandes 

grupos, duplas ou individualmente.  

 

Metodologia 

 

 Meu interesse por compreender o que ensinava e como ensinava desencadeou 

o desejo de compartilhar com outros professores e graduandos de licenciaturas, os 

meus planos de aula, os cadernos dos alunos e as anotações do diário de bordo, 

obtidas durante e após a realização das aulas. 

 Para tanto, foram utilizados alguns recursos virtuais como a plataforma 

Google Drive para anexar e compartilhar arquivos que foram planejados antes da 

aula e as anotações efetuadas no decorrer das atividades ou após os atendimentos 

pedagógicos. Além disso, também usei a rede social Whatsapp para compartir com 

as demais professoras que acompanhavam o projeto, as vivências do dia a dia, 

fotografias, produções de textos, discutindo as práticas tiveram êxito e como 

poderíamos aperfeiçoar as futuras atividades. 

 Dessa forma, foi possível dialogar com outras pessoas acerca das experiências 

que vivenciava e refletir a respeito dos fatos. Os diálogos com outros professores 

fortaleceram minhas habilidades de interagir com os alunos para que aprendessem a 
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ler e escrever de modo mais eficiente e proporcionaram certa segurança em minha 

atuação.  

 

Análise de dados 

 

 A partir dos direitos de aprendizagem, selecionei gêneros e suportes textuais, 

organizei rotinas com atividades ocasionais e permanentes de leitura, análise 

linguística e produção textual. Durante a definição das rotinas, estabeleci atividades 

ocasionais e as atividades permanentes. Atividades que embora implicassem na 

repetição de um procedimento didático, foram pensadas de modo que o processo 

não se tornasse cansativo ou enfadonho. 

 O intuito era ampliar a socialização dos textos escritos, a reflexão sobre a 

circulação social e a estrutura dos gêneros textuais, as relações entre fala e escrita, a 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, os processos de produção textual e o 

desenvolvimento de capacidades de leitura. Os planejamentos futuros foram 

definidos em função do que alunos já sabiam, do que estavam tentando fazer e do 

que ainda precisavam aprender por meio de prática orientada (CALKINS, 

HARTMAN e WHITE, 2008). Considerei as formas de aprender do grupo, suas 

necessidades de aprendizagem, receios e expectativas e defini atividades mais 

flexíveis à participação das crianças, com espaços para o vivido pelo grupo social. 

 Procurei voltar o olhar para o que os alunos já sabiam e o que desejavam 

aprender, compreendendo a importância de atitudes investigativas do professor: (i) 

observar e dialogar com os alunos para decidir o que ensinar e como ensinar; (ii) 

intervir para estruturar ou qualificar o trabalho do aluno, ora encorajando-o a 

experimentar novas estratégias e ora convidando-o para estudar algo novo; (iii) 

ajustar os diálogos à zona de desenvolvimento proximal do aluno (VYGOTSKY, 

1984).  

Ao analisar a aprendizagem que vinha acontecendo nas aulas de língua 

portuguesa reflito o trabalho com o auxílio de cinco questões norteadoras: O que 

meu aluno já sabe? O que meu aluno precisa aprender? Como ensinar? Como 

avaliar? e O que poderia ter sido feito e ou aprimorado?  
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A observação da escrita dos alunos, a forma como eles se comportam e o grau 

de autonomia que eles desenvolvem, passa a ser um aspecto necessário na minha 

prática. Decidi que durante todos os momentos de revisão era preciso identificar o 

que o aluno apagava, substituía, incluía e deslocava. Surgiram também quatro 

perguntas norteadoras no que tange à intervenção: Qual é o momento de 

interromper a escrita da criança? Qual problema de escrita autoriza minha 

intervenção? Qual pergunta posso elaborar para a criança refletir acerca de sua 

escrita? O que devo ressaltar como positivo no texto? 

 No decorrer da avaliação das produções de textos, visando pesquisar a escrita 

do aluno, estabeleci diálogos com as demais professoras para decidir como intervir 

ou qualificar a escrita do aluno. Quanto a isso, retomava duas questões iniciais: O 

que meu aluno já sabe? e O que meu aluno precisa aprender? Tal reflexão favoreceu 

a tomada de decisões a partir de uma atitude investigativa, com intuito de interpretar 

o estilo de cada criança-autora, ordenar e considerar alguns aspectos para serem 

desenvolvidos nas aulas seguintes. Exemplo disso é uma análise acerca do aspecto 

normativo do texto do aluno: 

 
Escrita do folheto do livreto "Quem sou eu" - aluno W.- 11 anos 
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 Ao analisar a escrita, decidi dialogar com o aluno W. a respeito da adequação 

do seu texto à proposta de escrita: relatar sobre "O dia mais feliz de sua vida" e, em 

seguida, refletimos sobre a ausência dos sinais de pontuação e a forma como seu uso 

influência a compreensão do texto. Após a reflexão linguística, realizei a leitura do 

texto em voz alta com entonação ajustada à falta da pontuação e definimos quais 

mudanças seriam necessárias para a construção do sentido do texto: 

 

 
Segunda escrita do aluno W., após diálogo com a professora. 

 

 Outro exemplo, foi o trabalho desenvolvido com o gênero receita culinária, 

que visava destacar as condições de produção discursiva: escrevemos quando temos 

o que dizer; mas não bastava ter o que dizer, precisamos ter razões para dizer o que 

desejamos dizer. Além disso, era preciso que elas definissem para quem estavam 

dizendo e compreendessem que não escreviam só para a professora, escreviam para 

si mesmas, para os colegas, para compartilhar com familiares.   
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 Durante esse atendimento pedagógico, as crianças elegeram o que dizer, para 

quem dizer e as razões para dizer e demonstraram que se sentiam em condições de 

organizar seus "Cadernos de Receitas Culinárias", escolherem as estratégias de dizer, 

porque elas dependiam de suas razões e de seus interlocutores. Nesse caso, optei por 

discutir a necessidade deles definirem quem leria o "Caderno de Receitas Culinárias" 

deles, ou seja, orientei os processos de produção do texto das crianças, me tornei 

leitora privilegiada e atenta, uma colaboradora que encorajou e incentivou cada 

criança a buscar a melhor forma de escrever. 

 Tomei as experiências prévias das crianças como lugar de onde surgem as 

perguntas: Quem cozinha na sua casa?; Quem tem livro ou caderno de receitas? 

Alguém aqui ajuda na cozinha? Vocês já fazem receitas sozinhas na cozinha? Vocês 

fazem receitas que sabem de cor ou leem nos cadernos de receitas? Vocês 

aprenderam receitas observando os adultos? Quem gostaria de ensinar uma receita 

que sabe fazer sozinha? vocês gostariam de aprender receitas novas e escrevê-las no 

caderno novo? 

 Para dialogar sobre a importância das Receitas Culinárias foi necessário 

questionar nossos modos de aprender, passando pelos diferentes modos de registrar 

receitas - cadernos, revistas, programas de TV, instruções orais - ultrapassando a 

discussão sobre a estrutura composicional do gênero, e incluindo perguntas acerca 

da discursividade e dos diferentes saberes culturais.   

 Concluo que a riqueza da experiência de planejamento e desenvolvimento de 

ações educativas com as crianças, nas quais não estive sozinha para dar conta de 

todos os elementos trazidos nas perguntas elaboradas pelas crianças, mas assumi o 

compromisso de organizar com elas novas perguntas e buscar esclarecimentos em 

novas fontes. E assim o caminho era percorrido, quando comecei a compreender o 

ensino da leitura e da escrita não apenas como aprendizagem do conhecido, mas 

como produção de conhecimentos que podem resultar também de novas articulações 

entre conhecimentos disponíveis.  
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Algumas considerações 

 

 A partir da atividade de ensino da leitura e da escrita para crianças de 09 a 14 

anos, tive a oportunidade de colocar em prática algumas discussões levantadas no 

decorrer da graduação em Pedagogia, principalmente na disciplina de Fundamentos 

Teórico Metodológicos em Português I e que vem sendo de suma importância para 

minha formação. Ao levar em consideração que a grande dificuldade do professor é 

que muitas vezes ele aprende a ser professor na sala de aula por meio das práticas e 

ações que realiza, ficou evidente a necessidade de experiências práticas na formação 

inicial de professores que propiciem o desenvolvimento de ações reflexivas que 

fazem parte do dia a dia da sala de aula.  

É de extrema importância vivenciar o planejamento e participar do 

desenvolvimento de atividades que nos mostram os erros, os acertos e possíveis 

melhorias a serem alcançadas. A experiência que vivenciei contribuiu 

significativamente para minha formação devido ao contato direto com alunos e 

alunas dos anos iniciais, a troca de saberes entre professor@s e alun@s de diferentes 

licenciaturas, o compartilhamento de vivências e relatos do dia a dia em uma sala de 

aula, e o processo de planejar e desenvolver atividades.  

Finalizando as reflexões, ressalto a necessidade do curso de Pedagogia de 

ampliar as oportunidades de experiências práticas com alunos do ensino 

fundamental visando que @s graduand@s tenham uma compreensão mais ampliada 

de suas futuras atuações como professores da língua portuguesa. 
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Resumo 
Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica realizada 
no interior do projeto de extensão intitulado “Oficina de produção textual para alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental” (Faculdade de Educação/UFJF). Os sujeitos do estudo 
são 14 crianças matriculadas no quinto ano de uma escola pública de Juiz de Fora/MG que 
apresentavam atrasos na escolarização e cujos textos variavam entre escritas pré-silábicas e 
escritas alfabéticas. Analisamos as condições didáticas para o ensino da produção de textos 
considerando os seguintes aspectos: (i) a importância do diagnóstico como elemento central 
na identificação dos conhecimentos que os alunos já construíram e do que ainda precisavam 
aprender; (ii) desenvolvimento de atividades voltadas para a promoção da produção de 
textos, com uso de diferentes gêneros textuais, variados recursos didático-pedagógicos e 
distintas formas de agrupamento; (iii) avaliação dos efeitos dessas experiências didáticas na 
conquista de avanços nos processos de aprendizagem das crianças envolvidas. Ao longo de 
três meses de intervenção pedagógica, concluímos que foi possível ensinar alguns 
comportamentos escritores e as crianças passaram a escrever com mais interesse, dedicação e 
autonomia.  
Palavras-chave: Ensino de língua; Produção textual; Mediação do professor. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho visa discutir o tratamento dado à heterogeneidade nas 

práticas de ensino da produção de textos, com o objetivo de atender as necessidades 

das crianças e ajudá-las a avançar no desenvolvimento de conhecimentos da leitura e 

escrita. Pressupomos que as praticas de produção de textos que valorizam a reflexão 

em torno dos processos de produção textual auxiliam na construção de 

comportamentos escritores, permitindo que os alunos compreendam que a escrita 

circula além dos muros da escola, ou seja, na vida em sociedade. Trazemos como eixo 

da presente discussão as contribuições apresentadas nos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais de Língua Portuguesa (1997), na Proposta Curricular de Língua 

Portuguesa do município de Juiz de Fora e no Caderno 7 do PNAIC (Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa), pois esses documentos preconizam a importância 

do planejamento e da avaliação das práticas pedagógicas destinadas à produção 

textual. 

Consideramos que para desenvolver uma metodologia com o objetivo de 

potencializar os comportamentos leitores e escritores de crianças do primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental, a escola deve refletir acerca dos usos e funções da escrita na 

sociedade. Muitas vezes, observamos práticas escolares de ensino da escrita que 

privilegiavam a memorização de regras gramaticais, o foco na ortografia, a leitura de 

pseudotextos e outros exercícios pautados na repetição, o que acabava gerando 

equívocos na compreensão das regras de organização da escrita e na produção de 

textos autênticos. No entanto, os PCNs de Português (1997) esclarecem: “ensinar a 

escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do convívio com textos 

verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros e com situações de comunicação 

que os tornem necessários” (BRASIL, 1997, p.28).  

Defendemos que as práticas de ensino da produção escrita precisam focalizar 

também os processos, de tal forma que o aluno compreenda que para escrever textos 

não precisa começar a texto a partir de uma inspiração e rapidamente obter sua 

versão definitiva. É necessário ensiná-lo a pensar, organizar seus esboços, rascunhar, 

reler, reescrever, revisar. Esses processos não são lineares, mas são cíclicos e resultam 

do trabalho contínuo e reflexivo do escritor. Nesse sentido, acreditamos que todo 

aluno podem se tornar um bom escritor. 

  As intervenções pedagógicas discutidas no presente trabalho foram realizadas 

no interior do projeto de extensão “Oficina de produção textual para alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental” (FACED/UFJF) e ocorreram semanalmente em uma 

escola pública da rede municipal de Juiz de Fora/MG, sempre nas manhãs de sexta-

feira. O grupo de alunos era constituído por 14 alunos(as) matriculados(as) no quinto 

ano e seus textos variavam entre escritas pré-silábicas e escritas alfabéticas 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1986).  
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Fundamentação teórica 

  

É de suma importância que o docente desenvolva em suas práticas 

pedagógicas, estratégias que interessem seus alunos, para que a apropriação da 

linguagem oral e escrita ocorra de forma significativa.  É preciso formar alunos que 

saibam produzir  textos coesos e coerentes, com diferentes finalidades comunicativas, 

de variados gêneros textuais e publicados em distintos suportes, pois conforme 

destacado nos PCNs (1997): 

 

[...] o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 
visões de mundo, produz conhecimento (BRASIL, 1997, p.21). 

 
 

O trabalho com gêneros textuais pode ser eficiente para abrir caminhos que 

levem o aluno a perceber um encontro da vida escolar com a vida fora da escola. É 

importante frisar também o que aponta a Proposta Curricular de Língua Portuguesa 

do município de Juiz de Fora (2012): 

 

A partir da concepção de aprendizagem que considera o conhecimento como 
fruto da ação direta do sujeito sobre o objeto a ser apreendido – concepção 

construtivista –, o trabalho pedagógico tem, desde meados de 80, se 
organizado de forma mais dinâmica e interativa. [...] se trata do acréscimo de 
conhecimento. Ou seja, as ações de ler e escrever envolvem atividades de 
codificação e decodificação, e a capacidade de utilização da linguagem como 

prática social (JUIZ DE FORA, 2012, p. 33). 

 
 

A Proposta Curricular de Língua Portuguesa do município de Juiz de Fora (2012) 

traz outras contribuições ao apresentar um quadro de sugestões para a escolha de 

gêneros textuais orais e escritos para o trabalho com turmas de 1° ao 5° ano, 

agrupando os gêneros conforme os textuais (narrar, relatar, argumentar, 

instruir/descrever e expor), podendo assim servir de referência para os professores 

no seu planejamento pedagógico. 

 O documento também destaca as modalidades organizativas do trabalho 

pedagógico que podem ser trabalhadas para a produção de textos, por exemplo: a 
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sequência didática, os projetos didático, as atividades ocasionais, as atividades 

permanentes e as oficinas de escrita. Além dessas possibilidades didáticas, também 

destacamos a importância dos diferentes agrupamentos dos alunos nas aulas de 

produção textual:  escrita individual, em dupla, coletiva ou com auxílio do professor 

escriba. 

O aluno deve aprender a reconhecer a leitura e a escrita como algo do nosso 

cotidiano, não só da escola, também o por quê e para que essa prática será necessária. 

É fundamental que se proponha produções escritas com caráter comunicativo para as 

crianças reconheçam a função social dos textos escritos. De acordo com as 

contribuições de Geraldi (1985): 

 

Para mantermos uma coerência entre uma concepção de linguagem como 
interação e uma concepção de educação, esta nos conduz a uma mudança de 
atitude – enquanto professores – ante o aluno. Dele precisamos nos tornar 
interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, agirmos como reais parceiros: 
concordando, discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc. 
Note-se que, agora, a avaliação está se aproximando de outro sentido: aquele 
que apontamos em relação ao uso que efetivamente, fora da escola, se faz da 
modalidade escrita (GERALDI, 1985, p. 128-129).  

.  

Para formar alunos produtores de textos, é necessário engajamento por parte 

do professor nas aulas de escrita, a reflexão sobre como lidar com a heterogeneidade 

dentro da sala de aula e um planejamento que atenda todas as crianças em suas 

especificidades. Para que isso aconteça, dois aspectos são importantes: a 

compreensão dos processos de produção escrita e a definição dos métodos de 

avaliação textual. Quanto a isso, Cintra e Passarelli (2012) destacam: 

 

O professor que compreende esses procedimentos do estudante está mais 
habilitado a ajudá-lo na difícil tarefa de expressar-se por escrito. [...] a maioria 
dos que escrevem consegue algum sucesso quando se dá conta de que é por 
meio de alguns procedimentos como a reflexão sobre o que se vai escrever, a 
coleta de matéria-prima para ter o que dizer, a produção de um esboço, as “n” 
releituras desse esboço (com ou sem parceria) e, às vezes, começar tudo da 
estaca zero. Isso explica por que trabalhar o processo de escrita exige do 
professor uma capacidade de ajudar seu aluno a utilizar, inventar e/ou 
adaptar as estratégias produtivas de criação textual (CINTRA; PASSARELLI, 
2012, p. 97).  
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No entanto, ressaltamos que esses dois aspectos nem sempre serão respeitados 

se as aulas de produção de textos acontecerem sempre da mesma forma. O professor 

não deve usar constantemente o mesmo script de avaliação e exigir que todos os 

alunos sigam todas as etapas do processo de produção escrita de modo linear. Às 

vezes os(as) alunos(as) não querem ou não precisam planejar ou reescrever o texto, 

mas se esta tarefa se tornar “obrigatória”, poderá ser sem sentido para eles(as). Da 

mesma forma, os textos não precisam a todo o momento ser revisados apenas pela 

professora. Às vezes, um colega ou o próprio aluno pode revisar o texto, ou a 

professora conduzir a correção coletiva com toda a turma. 

Acreditamos que aquilo que a professora privilegia particularmente pode 

contribuir para desenvolver a autoconfiança e tornar seus alunos escritores mais 

reflexivos. As práticas de escrita podem ser definidas pela professora a partir de 

alguns questionamentos: o que a sua turma já sabe, o que ela precisa aprender, o que 

deve ser planejado para aprendizagem, observando também o que a criança faz 

sozinha ou precisa de ajuda. 

 De acordo com o Caderno 7 do PNAIC (2012), que trata sobre a 

heterogeneidade na sala de aula, é necessário que as atividades de escrita atendam as 

diferentes demandas dos alunos, sejam interessantes e tenham sentido para as 

crianças conforme seus diferentes níveis de aprendizagem. O professor precisa tomar 

consciência de que o planejamento das aulas, atividades e avaliações devem fazer 

sentido para todos que estiverem em sua sala, considerando que crianças trazem 

consigo variadas experiências de mundo. O documento destaca: 

 

É inevitável encontrarmos heterogeneidade nos níveis de conhecimento dos 
estudantes, não só no primeiro ciclo, como em todas as etapas da 
escolarização. Exatamente porque as pessoas humanas são únicas, mesmo que 
criássemos, artificialmente, uma turma de alfabetizandos começando o ano 
letivo com níveis de conhecimento muito semelhantes (no que diz respeito à 
língua escrita e à sua notação), pouco tempo depois iríamos nos defrontar com 
a visível diferenciação nos conhecimentos agregados por aqueles alunos, na 
mesma área de linguagem (BRASIL, 2012, p.07). 

 
 

 Pensar em práticas eficazes e coerentes e que respeitam a experiência de vida 

dos alunos é algo que precisa sair do mero discurso e ocupar o cotidiano dos 
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professores. Para tanto, é necessário conhecer o que o aluno já sabe, o que ele é capaz 

de aprender sozinho e com o outro, possibilitar espaços de trocas, 

compartilhamentos de ideias e opiniões, além de investigar os caminhos que podem 

ser tomados, a fim de garantir o aprendizado de todas as crianças. 

 

 Análise de dados 

 

A partir dos planejamentos das aulas, do desenvolvimento das intervenções 

pedagógicas e das observações dos comportamentos escritores das crianças frente às 

atividades propostas analisamos as condições didáticas para o ensino da produção 

de textos considerando os seguintes aspectos: (1) a importância do diagnóstico como 

elemento central na identificação dos conhecimentos que os alunos já construíram e 

do que ainda precisavam aprender; (2) desenvolvimento de atividades voltadas para 

a promoção da produção de textos, com uso de diferentes gêneros textuais, variados 

recursos didático-pedagógicos e distintas formas de agrupamento; (3) avaliação dos 

efeitos dessas experiências didáticas na conquista de avanços nos processos de 

aprendizagem das crianças envolvidas.  

Esses três critérios elencados englobam dimensões que consideramos 

indispensáveis para trabalhar a produção de textos em uma turma heterogênea. Por 

meio de um trabalho que elege o texto como ponto de partida, trabalhamos todas as 

unidades da língua: a palavra, a frase e o texto. Mas, privilegiamos o texto, pois 

nosso objetivo é que as crianças aprendam a ler, escrever e ter uma participação 

social mais ampla por meio de experiências variadas no trabalho com a produção 

escrita.  

Ao considerar a importância do diagnóstico como elemento central na 

identificação dos conhecimentos que os alunos já construíram e do que ainda 

precisavam aprender, precisamos pensar quais decisões serão tomadas pela 

professora para conhecer a turma, saber quais eram os conhecimentos que as crianças 

já dominavam, tanto por meio do ditado de palavras/conceitual, mas também 

através de produções de textos. Sendo assim, todas as atividades promovidas pela 

professora ajudaram a fazer o diagnóstico, mesmo não sendo no nível da palavra, 
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existiram outras dimensões em que as crianças revelaram quais os conhecimentos já 

dominavam sobre a escrita, mesmo que não fosse uma escrita alfabética, ou seja, as 

demais atividades possibilitaram diagnosticar diferentes aspectos linguísticos: 

discursivos, textuais e normativos.   

Essas diferentes dimensões de análise linguística também foram objeto de 

atenção na avaliação textual. No aspecto normativo revisamos: parágrafo, pontuação, 

ortografia, acentuação, segmentação, uso de maiúsculas, concordância, etc.; no 

aspecto textual: a utilização de mecanismos coesivos, organização sequencial do 

texto, a progressão temática, etc.; no aspecto discursivo: características do gênero 

ensinado, as finalidades da escrita (o que dizer, como, quando, para quem...), o 

contexto de produção, entre outros. A esse respeito, lembramos de Spoelders e Yde, 

quando afirmam que "os escritores – enquanto escrevem – não têm disponíveis o 

feedback imediato e contínuo de um parceiro de diálogo para guiá-los num discurso 

falado, escritores jovens frequentemente têm problemas em tornar adequadas 

decisões próprias de revisão” (1991, p. 52).  

Consideramos relevante ressaltar que diagnóstico deve ser realizado com 

todas as crianças porque o objetivo é saber quais conhecimentos elas dominam acerca 

das regras de organização da escrita, não apenas diagnosticar os níveis da escrita. É 

um diagnóstico permanente, para que o(a) professor(a) identifique daquilo que está 

sendo ensinado, o que a criança aprendeu e está fazendo sozinha e aquilo que elas 

precisam de ajuda, para que a partir desses diagnósticos possa tomar decisões sobre 

o seu planejamento. 

 Como vimos, a todo o momento, as atividades escritas são as nossas formas 

de fazer o diagnóstico da turma, quando oportunizamos a experiência com a escrita 

por meio de gêneros textuais em diferentes suportes. Consequentemente, podemos 

relacionar o que foi dito em relação ao (2) desenvolvimento de atividades voltadas 

para a promoção da produção de textos, com uso de diferentes gêneros textuais, 

variados recursos didático-pedagógicos e distintas formas de agrupamento.  

Nas nossas intervenções pedagógicas trabalhamos com diferentes gêneros 

(conto, regras de jogo, HQs, bichonário, receita, relato de experiência), diferentes 
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suportes (bichonário, livretos, caderno, jogo, alfabetário, livros de literatura infantil), 

conforme ilustram as fotos abaixo: 

 

Em alguns momentos, as crianças trabalham juntas (em dupla, trio ou grupo), 

em outros momentos trabalham individualmente. Numa turma heterogênea, é 

indispensável o uso de recursos que complementem as atividades propostas para 

que todos possam trabalhar, ainda que em tempos diferentes. Nas intervenções 

pedagógicas em que trabalhamos, por exemplo, o bichonário, levamos o alfabetário, 

além de folhetos pensados para as crianças pré-silábicas abordando o mesmo tema 

 
Figura 1 - Bichonário Figura 2 - Caderno de férias Figura 3 - Folheto "regras 

de jogo" 

Figura 4 - capa do livro "A 
menina e a máquina" 

Figura 5 – Folheto “Receita 
de massinha caseira” 
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“animais”, mas com objetivos de aprendizagem diferentes.  Os recursos didático-

pedagógicos distintos também atenderam a heterogeneidade da turma e auxiliaram a 

professora na condução das atividades. 

Todo o trabalho realizado com as crianças, assim como todos os diagnósticos 

permanentes feitos nos ajuda na (3) avaliação dos efeitos dessas experiências 

didáticas na conquista de avanços nos processos de aprendizagem das crianças 

envolvidas. Foi possível promover diversas situações de trocas, compartilhamentos, 

análises, onde as crianças participaram com o que sabiam. Algumas crianças 

conseguiram passar de copistas de textos para autoras de seus próprios textos. Isso é 

totalmente relevante para o processo árduo que o trabalho em turmas heterogêneas 

requer.  

 

Conclusão 

 

O trabalho com a produção de textos em turmas heterogêneas requer que o 

professor saiba quais são as necessidades de cada aluno para definir as opções 

didáticas adequadas para cada um deles, mas que também atue com todo grupo ao 

mesmo tempo, conforme as diferentes demandas. Ao longo dos meses de 

intervenção pedagógica, foi totalmente possível ensinar os processos de produção 

textual e as crianças passaram a escrever de modo mais reflexivo, com mais interesse 

e autonomia. 

A interação cooperativa entre alunos se mostrou uma atividade bastante 

produtiva para a aprendizagem e fonte de constituição e avanço de zonas de 

desenvolvimento proximal, pois as crianças tiveram oportunidades de atuar junto a 

um colega ou professora, catalisando o desenvolvimento daqueles conhecimentos 

textuais que ainda estavam em estado embrionário ou que a criança ainda não 

conseguia mobilizar sozinha.  

As crianças puderam decidir sobre o que queriam escrever, para quem e em 

qual suporte o texto seria compartilhado. Foi importante elas discutirem os 

problemas dos textos, negociarem soluções e compreenderem a escrita como trabalho 

(FIAD, 2006). Além disso, ficou claro para a professora o quanto precisava saber 
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sobre quais eram as necessidades de cada aluno, para definir as opções didáticas 

para cada um deles e também atuar com todo grupo ao mesmo tempo, conforme as 

diferentes demandas. 

Compreendemos o quanto a pesquisa tem contribuído para a formação 

docente inicial. Somos desafiadas diariamente nos processos de planejamento, 

execução e avaliação das aulas, mas é preciso que haja o abandono de propostas de 

escrita padronizadas, que alimentam a heteronomia e que apresentam uma única 

avaliação.  

Se o foco é formar alunos competentes na leitura e na escrita, o trabalho deve 

ser pensado com cautela, planejado com muita atenção, com propostas cabíveis à 

heterogeneidade presente na sala de aula. Não é uma tarefa fácil, no entanto se faz 

possível nas relações, nos diálogos e no ouvir. 

 

Referências 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 

1997.   

 

BRASIL, Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: A heterogeneidade em sala de 

aula e a diversificação de atividades: ano 03, unidade 07. Brasília: MEC, SEB, 2012. 

 

PREFEITURA JUIZ DE FORA. Secretaria de Educação. Proposta Curricular de 

Língua Portuguesa: Secretaria de Educação, 2012. 

 

CINTRA, Anna Maria Marques; PASSARELLI, Lílian Ghiuro. Leitura e Produção de 

Texto. São Paulo: Blucher, 2012. 

 

FERREIRO, E., TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana Myriam 

Lichtenstein et al. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. 284 p. 

 



     659 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

FIAD, R. S.. As instâncias de letramento e as práticas escolares. In: Manoel Luiz 

Gonçalves Corrêa, Françoise Boch. (Org.). Ensino de língua: representação e 

letramento. 1ed.Campinas: Mercado de Letras, 2006, v. 1, p. 139-153. 

 

GERALDI, W.J. (2001) (org). O texto na sala de aula. In: GERALDI, W. J. Escrita, uso 

da escrita e avaliação. (3ª. edição) São Paulo: Ática, 1985, (1ª. edição) Cascavel: 

Assoeste. p. 127-131. 

 

SPOELDERS, Mare; YDE, Philip. O comportamento de escritores principiantes na 

revisão de seus textos: Algumas implicações educacionais. In: POERSCH, José 

Marcelino (Org.). Implicações da psicolinguística nos processos de produção e 

percepção do código escrito. Porto Alegre: Letras de Hoje, 1991. p. 45-55. 

 

VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     660 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

PUBLICAÇÕES ALTERNATIVAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

TEMPOS DE TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA: COLECÇÃO BIBLIOTECA DO 

EDUCADOR PROFISSIONAL (BEP) E COLEÇÃO CADERNOS LIVRES 

 

Nathalie Ramos Monteiro Sousa 

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Resumo 
Como tempos de exílios e transição democrática podem colaborar e fomentar a formação 
docente e a educação popular? O contexto analisado compreende as décadas de 1960 a 1980, 
especialmente, os períodos de contextos adversos em Portugal e no Brasil. Usaremos a 
perspectiva da metodologia de pesquisa bibliográfica. Tomaremos como base a ação de dois 
importantes educadores que possuíam em seus projetos de Educação, Homem e Sociedade, 
um olhar humanista e emancipador. Embora distantes geograficamente, suas concepções 
guardadas suas singularidades sócio-históricas e econômicas, em certa medida, apresentava 
uma aproximação de pensamento entre eles. Ambos defenderam a ideia da formação 
contínua e permanente, para eles o professor apesar das atribuições dadas pela comunidade 
não pode sentir-se totalmente apto no exercício profissional e para alcançar uma ação 
docente de qualidade há fatores que contribuem para tal: a compreensão adequada do 
processo educativo e a maturidade pessoal, logo, o aperfeiçoamento profissional “é um 
dever e um direito, pois, a qualidade do ensino está diretamente relacionada com a 
qualificação profissional e o leva a pensar sobre as condições de trabalho, no caso do 
magistério a formação envolveria três áreas: atualização científica, pedagógica e didática”. 
Abordaremos de que forma as publicações Colecção Biblioteca do Educador Profissional (BEP) 
editado pela Livros Horizonte e Coleção Cadernos Livres publicado pela Editora lisboeta Sá da 
Costa (extinta em 2013) utilizadas e/ou escritas sobre Paulo Freire (Brasil) e Rui Grácio 
(Portugal) traziam propostas de legitimação e fortalecimento à profissão docente. Além de 
trabalhar temáticas urgentes àquele período em questão e de fomentar uma formação 
profissional através de publicações acessíveis, a baixo custo tanto no âmbito docente quanto 
no da educação popular. Como mencionamos, a primeira coleção se dirigia a um público 
amplo e se propunha a promover a transmissão e reflexão de questões sobre a educação 
portuguesa e as condições do exercício docente em um país que vivia sob a atmosfera do 
lema preconizado pelo regime em vigor: “Orgulhosamente sós”. E a segunda coleção 
abordava nesta época temas relativos à democracia, à libertação feminina, à educação através 
de um olhar político e conscientizador tendo sido editadas em solo português em meados da 
década de 1970. Desta forma, consideramos as fontes que foram utilizadas neste trabalho, 
constituem um terreno fértil para analisar a ação freireana e do educador lusitano. A partir 
delas notamos que ambos desempenharam o papel não somente intelectual, mas que 
também e, sobretudo, atuaram como mediadores culturais naqueles contextos adversos. 
Palavras-chave: Educação, História da Educação, Formação docente, Paulo Freire, Rui 
Grácio. 
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Contextualizando as ações de Paulo Freire (1921-1997) e Rui Grácio (1921-1991) 

 

Este trabalho nasceu da experiência resultante da participação92 do grupo de 

pesquisa situado no PROEDES (UFRJ) sob orientação da Profa. Dra. Libania Xavier, e 

também, da escrita monográfica enquanto bolsista PIBIC (CNPq) e de Dissertação de 

Mestrado.  

Desta forma, buscamos abordar a contribuição de Paulo Freire e de Rui Grácio 

(Portugal) na formação de uma rede de conhecimentos que exerceram real influência 

sobre o trabalho dos professores e sobre a formulação de propostas pedagógicas que 

visavam à democratização do ensino. Além disso, ambos são considerados 

educadores relevantes devido as suas ações ao longo de suas vidas tanto 

profissionalmente quanto no terreno das políticas educacionais. Eles se tornaram 

referências locais e internacionais no que diz respeito às contribuições do campo 

educacional e pedagógico ao discutirem temas e questões que em suas épocas eram 

pouco debatidas tais como: a autonomia docente, a relação professor-aluno baseada 

na perspectiva dialógica, a coeducação, entre outros.  

Embora estes educadores estivessem distantes geograficamente, ambos por serem 

professores em certa medida compartilham a concepção trazida por Nóvoa (apud 

Bragança, 2012: 191). Na qual apesar das diferentes características pessoais e sociais, 

das diversas localizações geográficas e contextos históricos, os docentes em algum 

momento através de um eco unificador, se mobilizam, lutam e lançam alternativas na 

procura por contextos mais favoráveis à liberdade e à democracia. O autor afirma 

que esta mobilização é capaz de romper fronteiras e “configuram-se como imaginário 

                                                           
92 Durante a graduação em Pedagogia pude participar do projeto que à época se chamava "Para a 
História da Profissão Docente: estratégias associativas e legitimação profissional" e está situado no 
PROEDES (Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade). Atualmente o grupo se 
dedica a estudos no projeto chamado “Processos Educacionais e História da Profissão docente”.  

SOUSA, Nathalie Ramos Monteiro. A construção da escola democrática no Brasil e em Portugal: as 

contribuições de Paulo Freire e Rui Grácio. Rio de Janeiro, 2015. Monografia (Licenciatura em 
Pedagogia), Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
 
SOUSA, Nathalie Ramos Monteiro. A difusão da pedagogia libertadora de Paulo Freire: 1964 – 1980. 

Rio de Janeiro, 2016. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade 
de Educação), Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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coletivo, como “comunidade imaginada”, permitindo perceber preocupações, 

questionamentos, reflexões e encaminhamentos que se unem”. 

 Os contatos culturais estabelecidos por cada um desses educadores, ainda que de 

modo indireto, auxiliaram a alimentar processos nacionais de construção da escola 

democrática, em Portugal, no Brasil e também na África, em particular nas ex-

colônias portuguesas. Tais contatos proporcionaram a circulação de ideias e tinham 

como ponto de partida a defesa da educação popular e da valorização da docência 

como atividade profissional e engajada na transformação da sociedade (seja entre os 

profissionais da escola, seja entre os educadores populares). A propagação dos 

postulados de uma Educação Democrática ocorreram tanto em espaços formais, 

como o Ministério da Educação, os sindicatos e as escolas públicas portuguesas, 

quanto em espaços alternativos como os movimentos de educação de base e de 

alfabetização popular que tiveram curso no Brasil, nos anos 1960-80.  

Tanto no Brasil quanto em Portugal, ocorreram movimentos em favor da 

democratização do ensino e da própria sociedade. Tanto o educador português Rui 

Grácio quanto Paulo Freire atuaram em um período em que a sociedade portuguesa 

e brasileira passava por mudanças culturais, sociais e políticas, visto que enfrentaram 

em seu trabalho condições desfavoráveis em relação ao tratamento oferecido à 

educação e ao exercício profissional dos professores pelos regimes vigentes à época. 

Refiro-me às liberdades de expressão e ao estreito controle exercido pelos Governos, 

o que levou à restrição da autonomia profissional dos professores e demais 

profissionais que trabalhavam com o público e com a formulação de ideias, 

particularmente os que eram críticos do autoritarismo político. 

Nessa perspectiva, os escritos destes educadores apresentam, ainda hoje, 

elementos caros à construção de propostas pedagógicas que buscam disseminar o 

pensamento crítico, a autonomia intelectual, a valorização da cultura dos grupos 

excluídos da cidadania, assim como a concepção de que o papel primordial da 

docência é justamente contribuir para a libertação dos oprimidos. Nessa conquista, se 

inclui a abertura para o diálogo e a sensibilidade para perceber os outros e a si 

mesmo de um ponto de vista relacional. 
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Os pensamentos destes educadores se conectam quando o assunto é a 

formação docente, eles defendem a ideia da formação contínua e permanente. Para 

eles, o professor apesar das atribuições dadas pela comunidade não pode sentir-se 

totalmente apto no exercício profissional e para alcançar uma ação docente de 

qualidade há fatores que contribuem para tal: a compreensão adequada do processo 

educativo e a maturidade pessoal, logo, o aperfeiçoamento profissional “é um dever 

e um direito, pois, a qualidade do ensino está diretamente relacionada com a 

qualificação profissional. Ao refletir sobre as condições de trabalho, no caso do 

magistério, Grácio (apud NÓVOA, 2001:18) afirma que a formação docente 

envolveria três áreas, a saber: atualização científica, pedagógica e didática”. 

 

As publicações: Colecção Biblioteca do Educador Profissional e Cadernos Livres 

 

Para compreendermos os usos destas publicações produzidas ou utilizadas 

por estes educadores, abordaremos brevemente o contexto em que elas se tornaram 

instrumentos de resistência e difusora de debates e formação, pois tratavam de temas 

relevantes ao período. 

Rui Grácio (1921-1991) participou do chamado movimento de construção da 

escola democrática em Portugal, que teve curso nos anos 1970, culminando em 1974, 

com a Revolução dos Cravos. Em seu trabalho se engajaram no processo de 

profissionalização do campo pedagógico daquele país – atuando, simultaneamente, 

no fortalecimento da profissão docente por meio de ações como a organização e 

oferta de cursos de formação continuada em espaços alternativos, tais como o 

Sindicato; a publicação de livros dirigidos aos professores da educação básica 

daquele país, também a divulgação, o desenvolvimento e a organização de um 

campo de estudos e pesquisas sobre a educação, em geral e sobre a história da 

educação, em particular. Também, trataram de temáticas que não foram superadas e 

que, ainda hoje, afetam a prática docente. Na época em que Portugal estava sob o 

regime autoritário, os educadores debateram sobre a formação de professores 

primários, e o retrocesso sofrido, por um lado, devido à rápida e incipiente 

preparação que objetivava suprir a carência de professores, e, por outro, por colocar 
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sob desconfiança a autonomia profissional, intelectual e política, temendo o poder 

desses profissionais de interferir na formação das crianças e dos jovens, segundo 

concepções que fugissem ao controle dos projetos governamentais. 

Em 1967, assumiu a responsabilidade de dirigir uma coleção pedagógica de 

edição nacional, única na época em Portugal, a Biblioteca do Educador Profissional, 

da Editora Livros Horizonte93.   

No contexto em que vivia Rui Grácio durante o período de regime autoritário a 

produção escrita acerca de temas pedagógicos era restrita devido à política de 

isolamento vigente, além disso, Portugal carecia de incentivo à pesquisa acadêmica e 

a produção teórica nacional, desta forma, a educação portuguesa retrocedeu ainda 

mais. Assim destacamos o papel da Colecção Biblioteca do Educador Profissional 

produzida pela Editora Livros Horizonte e criada em 11 de maio de 1953 por Rogério 

Mendes de Moura em Lisboa. Sobre esta coleção, nós poderíamos dizer que serviu 

como um caminho para transmissão e reflexão de questões sobre a educação 

portuguesa e as condições do exercício docente, além de possibilitar a manutenção da 

produção escrita de autores que se empenharam em criar um campo de 

conhecimento e que naquele período não se enquadravam nas normas vigorantes da 

época. 

A coleção mencionada, cuja atuação na vida cultural do país, na visão de 

alguns ultrapassou a dimensão comercial da difusão de livros, alcançando status de 

intervenção cultural e de resistência à censura que marcou o regime do Estado Novo 

em Portugal. (que teria fim com a Revolução de 25 de Abril de 1974), além disso, 

permitiu a entrada e a manutenção da produção escrita de autores que se 

empenharam em criar um campo de conhecimento. Assim, os profissionais da 

educação, poderiam ter acesso a um material de baixo custo, porém, selecionado de 

acordo com a utilidade do tema e a qualidade da produção dos autores.  

                                                           

93
 Atualmente com aproximadamente 150 títulos, a referida coleção exerceu assinalada 

influência nos setores a que se dirigiam: não apenas aos docentes, mas a todos os 
educadores, com aceitação da variedade de perspectivas e de temas de reflexão. Procurava 
que a produção de autores nacionais tivesse posição destacada e, com eles, a realidade 
portuguesa. 
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Por seu turno, a Coleção Biblioteca do Educador Profissional (BEP) foi 

dirigida por Rui Grácio e visava contemplar os seguintes objetivos: (...) 1) adotar um 

espectro largo e diversificado de temas de reflexão e de investigação educacional, 

não por ecletismo, mas por convicção do mérito que existe no confronto de 

contribuições diferenciadas, a nível epistemológico, teórico e operativo. 2) abrir a 

coleção a largos horizontes de experiência educativa, não priorizando apenas a 

contribuição francesa, mas trazendo, também,textos de origem alemã, britânica, 

australiana, soviética, etc. e 3) intentar que a produção de autores nacionais tenha 

posição destacada (...).  

A editora oferece um vasto acervo em uma área pouco explorada por outras 

do ramo, a Educação. Por meio da coleção que pode ser adquirida a preços acessíveis 

como nos referimos anteriormente, os profissionais da educação poderiam ter acesso 

a publicações selecionadas de acordo com a utilidade do tema e a qualidade da 

produção dos autores e que trazem grande contribuição para sua formação. Os temas 

de maior interesse são a educação e áreas relacionadas: Pedagogia, Psicologia, 

História, Comunicação, Arte, Saúde, Antropologia, Literatura, Sociedade, Gestão, 

Sociologia, Filosofia e Gestão Escolar. Alguns livros de Rui Grácio publicados nesta 

coleção foram: Educação e Educadores (1977), Os professores e a reforma de ensino (1980), 

Educação e processo democrático em Portugal (1981), dentre outros. 

A outra coleção intitulada Cadernos Livres foi utilizada e produzida no período 

em que Paulo Freire esteve exilado (1964-1980). Naquele período se fixou em 

Genebra (Suíça). Naquele país, ele assumiu o cargo de consultor do Conselho 

Mundial de Igrejas (CMI) e em conjunto com outros brasileiros exilados, ele 

participou da fundação do Instituto de Ação Cultural (IDAC) junto com profissionais 

de diversas formações acadêmicas, que tinha por finalidade prestar serviços 

educativos, sobretudo, aos países considerados de Terceiro Mundo que estavam no 

processo de independência.  

Desta forma, suas perspectivas pedagógicas se difundiam para além das 

fronteiras brasileiras. Visto que, os questionamentos presentes em suas publicações 

não se restringiam a uma determinada região ou país, pois, em sua trajetória 

observou que os problemas que existiam no “terceiro mundo” também estavam 
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presentes no “primeiro mundo”, ou seja, a luta por uma educação e por uma 

sociedade democrática ultrapassa as fronteiras.  

A Coleção Cadernos Livres nos auxiliou para o entendimento da passagem de 

Freire pela África de Língua portuguesa. Acerca da referida coleção observamos, que 

seus livros são acessíveis à população pelo seu baixo custo, ela é composta por 16 

revistas que tratam sobre variados temas: democracia, libertação da mulher, a escrita 

de Paulo Freire sobre a educação através de um olhar político e conscientizador. 

Como informam na contracapa, os textos foram publicados a partir da reprodução de 

originais brasileiros  

cedidos pelo IDAC à editora portuguesa Sá da Costa localizada em Lisboa que 

organizou os escritos na década de 1970 (localizamos publicações dos anos de 1970,  

1974, 1975, 1976, 1977 e 1978).  

As capas destas publicações chamam a atenção do leitor em relação à estética e 

às temáticas centrais expostas nestes Cadernos. Conforme observou Oliveira (2011), 

esta coleção marca uma nova fase da Livraria Sá da Costa, com o final do regime do 

Estado Novo em Portugal, a partir da chamada Revolução dos Cravos ocorrida em 

1974. Foi uma época de mudança também para as colônias ultramarinas portuguesas 

que estavam em processo de independência e iniciavam o processo de construção 

das emergentes nações africanas. Após longas décadas, estas se libertavam da 

dominação colonialista e se abriam a uma organização democrática. Sendo assim, é 

notória a presença de publicações que se referem ao tema da independência das 

antigas colônias, de assuntos que discutem a questão do colonialismo e dos 

movimentos de libertação nos países africanos de língua portuguesa.   

Nesta coleção, o grupo formativo do IDAC apresenta suas reflexões e campos 

de intervenção preferenciais. Assim: Rosiska Darcy de Oliveira que escreveu A 

libertação da mulher (1976) em parceria com Mireille Calame; Ivan Illich e Paulo 

Freire: A opressão da pedagogia, a pedagogia dos oprimidos (1977) junto com Pierre 

Dominicé; Guiné-Bissau: reinventar a educação (1978) escrito com seu esposo 

Miguel Darcy de Oliveira; além de Paulo Freire que publicou Educação Política e 

Conscientização (1975). Os autores acima mencionados apresentam publicações que 

estão em debate com o contexto social, político e histórico. Em cada livro há o 
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delinear de um projeto de feição igualitária e libertadora, de caráter democrático ou 

socialista que se voltavam para a educação e para a sociedade. 

 

Considerações finais 

 

Desta maneira, notamos com estas coleções que elas trabalham temáticas 

urgentes àquele período em questão e proporcionaram o fomento de uma formação 

profissional através de publicações acessíveis, a baixo custo tanto no âmbito docente 

quanto no da educação popular. Como mencionamos, a primeira coleção se dirigia a 

um público amplo e se propunha a promover a transmissão e reflexão de questões 

sobre a educação portuguesa e as condições do exercício docente em um país que 

vivia sob a atmosfera do lema preconizado pelo regime em vigor: “Orgulhosamente 

sós”. E a segunda coleção abordava nesta época temas relativos à democracia, à 

libertação feminina, à educação através de um olhar político e conscientizador tendo 

sido editadas em solo português em meados da década de 1970. Assim sendo as 

publicações utilizadas ou escritas por estes educadores trazem ricas contribuições, 

pois, influenciaram e continuam a influenciar educadores e profissionais de outras 

áreas que buscam na leitura freireana e de Rui Grácio adotar um caráter humanístico 

em suas atuações profissionais. Por meio destas coleções notamos que seus trabalhos 

tornaram-se referência para o campo pedagógico e demais áreas profissionais que, 

nas palavras de Dubar (2005) atuam sobre os outros, em âmbito nacional e 

internacional.  

Desta forma, consideramos as fontes que foram utilizadas neste trabalho, 

constituem um terreno fértil para analisar a ação freireana e do educador lusitano. A 

partir delas notamos que ambos desempenharam o papel não somente intelectual, 

mas que também e, sobretudo, atuaram como mediadores culturais naqueles 

contextos adversos. 
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Resumo 
Este trabalho é parte de uma pesquisa que procurou investigar a atuação da professora russa 
Helena Antipoff, no Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento, em Belo 
Horizonte (MG), ambos criados em 1928. O objetivo principal foi identificar as contribuições 
da educadora para o campo formação de professores na perspectiva da história da educação. 
Utilizando como fontes os artigos, monografias e pareceres publicados na Revista de Ensino 
entre 1929 e 1936, o acervo de documentos e textos, que se encontram no Memorial Helena 
Antipoff e no Centro de Pesquisa e Documentação Helena Antipoff (CPDHA), procurou-se 
identificar as primeiras ações de pesquisa e ensino desenvolvidos pela educadora na Escola 
de Aperfeiçoamento, nos seus primeiros anos de trabalho para o governo mineiro. A década 
de 1920 é marcada por tensões, enfretamentos, avanços e recuos no debate educacional, e as 
Reformas tem destaque neste período. O programa da Reforma de 1927 estabeleceu como 
meta principal ampliar o ensino primário e secundário e incorporar na formação dos 
professores mineiros os novos conhecimentos da ciência da educação. Em 14 de março de 
1929 foi inaugurada a Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte. O 
objetivo da criação da escola foi de constituir um local onde circulassem práticas e saberes 
relacionados à formação do professorado, e trazer soluções aos problemas educacionais. A 
Escola de Aperfeiçoamento era uma instituição de nível pós-normal. Professoras vindas de 
vários pontos do Estado foram convocadas pelo governo para frequentarem a escola, estas 
eram chamadas de professoras-alunas. Ao terminarem o curso voltavam para suas escolas 
como Orientadoras Técnicas, encarregadas de transmitir às colegas o que aprenderam em 
dois anos de estudo. Professores de professores teriam como responsabilidade difundir, 
como multiplicadores, as novas ideias e técnicas de ensino (PRATES, 2000). O corpo docente 
era constituído, de uma parte, pelas professoras brasileiras que tinham realizado estágio no 
Teacher’s College, da Universidade de Columbia, onde estudaram os princípios da escola 
ativa, e a outra parte por professores europeus convidados para ensinar Psicologia e Artes. 
Helena Antipoff assumiu a coordenação do Laboratório de Psicologia onde a aprendizagem 
ocorria pelo desenvolvimento de estudos científicos que aproximassem as professoras-alunas 
da escola primária. Os princípios psicológicos presentes nos testes, considerados 
cientificamente fundamentados, eram a novidade da época. A psicologia ajudava na 
formação cientifica das professoras, e fornecia conhecimentos sobre as crianças e as 
características do seu desenvolvimento e ainda, contribuía para legitimar o saber pedagógico 
como moderno, científico e experimental (MIRANDA, 2014). A Escola de Aperfeiçoamento 
foi uma das primeiras instituições brasileiras voltadas para formação de especialista em 
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educação. Foi um espaço de produção de conhecimento sobre as diferentes metodologias de 
ensino. 
Palavras-chave: Escola de Aperfeiçoamento, formação de professores, Helena Antipoff, 
história da educação 

 
 
Introdução  

 

 Helena Antipoff nasceu em Grodno, na Rússia em 1892 e viveu até 1908 em 

São Petesburgo. Em 1908, insatisfeita com a vida da Rússia, a mãe de Helena 

Antipoff decide se mudar para Paris, onde Antipoff passa a se envolver em debates 

intelectuais, frequentando seminários na Sorbone. Foi assistindo às aulas de Pierre 

Janet e Henri Bergson no Collège de France que ela começa a se interessar pela 

psicologia. Na época, a psicologia era uma ciência nova, mas que Helena considerava 

empolgante, pois enxergava nela a capacidade de resolver teoricamente uma série de 

situações (ANTIPOFF, 1996). 

 A partir desse interesse, ela estagiou no Laboratório de Psicologia da 

Universidade Federal de Paris, entre 1909 e 1912, e foi ali que iniciou sua formação 

científica, participando dos testes de padronização preconizados por Alfret Binet e 

Théodule Simon. Entre 1912 e 1916, cursou o Institutdes Science de L’Education da 

Universidade de Genebra, onde se diplomou psicóloga com especialização em 

Psicologia da Educação.  

 Um dos destaques na formação de Helena Antipoff  é seu trabalho sob 

orientação de Édouard Claparèd94 na criação da Maison dês Petits, em Genebra, que 

era uma escola experimental, anexa ao Institut Jean Jacques Rousseau, denominado 

por Claparèd como um Centro de Educação Funcional. Este trabalho resultou na 

proposta pedagógica, que ficou conhecida nos anos 1920 como Escola Ativa, que 

centrava as ações pedagógicas na iniciativa e espontaneidade das crianças.  

 É na condição de assistente do psicólogo que recebe o convite, em 1928, para 

lecionar na Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte em Minas Gerais. De 

início, Helena hesitou em aceitar o convite e Claparèd sugeriu ao governo mineiro o 

                                                           
94 ÉdouardClaparèd, psicólogo e pedagogo suíço que influenciou os preceitos modernos de educação 
com o conceito de método ativo. Fundou o Instituto Jean Jacque Rousseau, em Genebra. Sua principal 
publicação é o livro Psicologia da criança e Pedagogia experimental (GADOTTI, 2006). 
 



     671 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

nome de Léon Walther, que aceitou o convite e veio para o Brasil. Porém, no ano 

seguinte, 1929, Léon volta para a Suíça e o governo mineiro reitera o convite feito à 

Antipoff que decide assinar um contrato de 02 anos como professora de psicologia 

na Escola de Aperfeiçoamento.  

 

O contrato inicial, por dois anos, previa que a professora deveria assumir a 
cadeira de Psicologia, a coordenação do Laboratório de Psicologia e a 
assessoria ao sistema de ensino na aplicação de testes de inteligência. A 
implantação das medidas da inteligência visava a subsidiar a organização, 
nas escolas públicas, das chamadas "classes homogêneas" por nível 
intelectual, e também das classes especiais, previstas na legislação da 
reforma de ensino. (CAMPOS, 2003) 

 

 Helena Antipoff foi contratada para lecionar as disciplinas de Pedologia e 

Psicologia Experimental, além de ter a função de montar e dirigir o Laboratório de 

Psicologia da referida escola.  

 A década de 1920 e um período de destaque da psicologia como ciência da 

educação. Segundo Thompson apud Miranda 2014, “os processos pedagógicos 

subordinam-se ao método psicológico e os princípios da primeira são corolários dos 

princípios da segunda”. Sendo assim, muitos autores destacam a contribuição da 

psicologia em diversos aspectos educacionais, que são destacados por MIRANDA 

(2014, PG. 41): 

 

(a) a construção de representações de uma infância a ser escolarizada, (b) o 
estabelecimento de fases do desenvolvimento da criança, (c) a descrição de 
ideais e interesses infantis, (d) a sistematização de teorias sobre as 
faculdades mentais, as aptidões e a personalidade e sua mensuração, (e) a 
homogeneização das classes, (f) a criação de métodos de ensino e (g) o 
desenvolvimento de estratégias para a seleção e a orientação escolar 

 

 O modelo utilizado por Antipoff na formação dos professores na Escola de 

Aperfeiçoamento era fundamentado na relação teoria/prática, conhecido como 

método ativo. Com aulas teóricas, debates, discussões e trabalhos em grupo o 

objetivo do Laboratório era oferecer cursos teóricos como forma de sistematizar o 

conhecimento, despertar a necessidade da pesquisa e trabalhos práticos de 

experimentação para que as alunas tivessem familiaridade com as técnicas de 

pesquisa em psicologia e educação e uma ciência da criança e do educando mineiro. 
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A escola de aperfeiçoamento 

 

 Em 1927 o governo mineiro iniciou um o programa, onde estabeleceu sua 

principal meta, a de reformar o ensino, o então governador de Minas Gerais, Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrade, sobre o discurso de que “se a escola é o professor e o 

professor é escola, renovar o professor é renovar a própria escola”, inaugurou no dia 

14 de março de 1929 a Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte. 

 O foco principal da reforma era ampliar95 o ensino primário e o secundário e 

incorporar na formação dos professores os novos conhecimentos das ciências da 

educação. “Para acelerar a formação dos educadores comprometidos com difusão de 

novos métodos de ensino, propuseram ampliação e reorganização das Escolas 

Normais e a criação da Escola de Aperfeiçoamento” (CAMPOS, 2012, p. 196). 

 A Escola de Aperfeiçoamento era uma instituição de nível pós-normal, ou seja, 

as estudantes já haviam cursado a Escola Normal e eram professoras primárias. Sua 

função era “sofisticar a formação das professoras nos quesitos técnicos e científicos” 

(MIRANDA, 2014, p. 46).  

 O objetivo da criação da escola foi o de constituir um local onde circulassem 

práticas e saberes relacionados à formação do professorado, e trazer soluções ao 

problema educacionais como noticiado: “à altura de resolver o nosso problema de 

educação” (Escola de Aperfeiçoamento, 1929a, p. 10).  

 As professoras formadas seriam, então, direcionadas a cargos-chave na 

estrutura do ensino público primário do estado. De acordo com Prates (2000), estas 

ocupariam cargos de diretoras de grupos escolares e professoras das Escolas 

Normais: os diplomados pela Escola de Aperfeiçoamento deveriam passar a exercer 

as funções de professores das Escolas Normais, isto é, “professores dos novos 

professores, e teriam como responsabilidade difundir, como multiplicadores, as 

novas ideias e técnicas de ensino” (PRATES, 2000, p. 68). 

 Caberia, portanto, à escola, promover uma formação “docente com bases 

científicas sólidas” (CAMPOS, 2012, p. 196). Formar os profissionais para orientar e 

                                                           
95A ampliação da rede de ensino público em Minas Gerais no período de 1926-1930 foi expressiva: 
3.809 novas escolas primárias (crescimento de 179%) e 19 novas Escolas Normais (crescimento de 
950%, pois só existiam duas Escolas Normais publicas no estado). (CAMPOS, 2012, p. 196) 
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avaliar a implantação da reforma nas escolas.  O currículo do curso incluía diversas 

disciplinas96 e uma carga horária extensa, focada na Psicologia. 

 O corpo docente da Escola de Aperfeiçoamento era constituído, de uma parte, 

pelas professoras brasileiras que tinham realizado estágio no Teacher´s College, da 

Universidade de Colúmbia, para ali estudar os princípios e métodos da escola ativa: 

Alda Lodi97, Lúcia Casasanta98, Amélia de Castro Monteiro99, Ignácia Guimarães100 e 

Benedita Valadares; e a outra parte, por professores europeus convidados para o 

ensino da Psicologia e das Artes aplicadas: “Theodore Simon, de Paris, Leon Walther 

e Artus Perrelet de Genebra, professores do Instituto J. J. Rousseau; Helena Antipoff, 

assessora de Claparède, em Genebra, e Jeanne Milde, da Academia de Belas Artes de 

Bruxelas” (MACIEL, 2001, p. 82). 

 

O laboratório de psicologia 

  

 Foi instalado, junto a escola de aperfeiçoamento o Laboratório de Psicologia. 

Embora o Regulamento não priorizasse a pesquisa, ele esclarecia que as professoras 

de todas as disciplinas deveriam promover investigação científica, desde que fossem 

consideradas indispensáveis para o “bom ensino e para iniciar as alunas nos métodos 

experimentais de investigação e bons hábitos de trabalho” (MINAS GERAIS, 1930, p. 

2). 

                                                           
96Cabe ressaltar que no Decreto n. 9.653 de 1930, que aprovou o Regulamento da Escola de 
Aperfeiçoamento, encontramos as disciplinas de Biologia, Psicologia Educacional, Psicologia 
Experimental e Legislação Escolar. Compreende-se que as disciplinas práticas de psicologia estão 
incluídas na carga horária do laboratório. 
97 Alda Lodi (1898-2000), educadora, diplomada pela Escola Normal de Belo Horizonte, especializou-
se em na Universidade de Columbia, EUA, e atuou como professora de Metodologia de Aritmética na 
Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte. 
98 Lúcia Monteiro Casasanta (1908-1989), “educadora e escritora, diplomada pela Escola Normal de 
Belo Horizonte em 1925, especializou-se em Metodologia do Ensino da Linguagem na Universidade 
de Columbia, EUA. Foi professora de Metodologia da Língua Pátria na Escola de Aperfeiçoamento de 
Belo Horizonte e, posteriormente, no Instituto de Educação de Minas Gerais. Grande divulgadora do 
Método Global de ensino das primeiras letras” (CAMPOS, 2012, p. 197). 
99 Amélia de Castro Monteiro (1889 -1951), “educadora, nasceu em Ouro Preto, diplomada pela Escola 
Normal de Belo Horizonte, com especialização na Universidade de Columbia, EUA. Tornou-se 
professora de didática da Leitura e Escrita e diretora da Escola de Aperfeiçoamento de Belo 
Horizonte” (CAMPOS, 2012, p. 197) 
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 A psicologia se destacava, na argumentação sobre os novos saberes e métodos, 

como o campo de conhecimento capaz de contribuir no entendimento da criança. Os 

conhecimentos da psicologia se articulavam com a biologia e a estatística, e esta 

articulação de saberes se debruçava sobre os assuntos educacionais na busca de 

conhecimento para o desenvolvimento da infância brasileira (MIRANDA, 2014). 

 Dessa forma, os laboratórios de psicologia foram espaços que se destacaram 

na produção do conhecimento sobre as crianças e seu desenvolvimento mental e 

físico trouxeram contribuições da psicologia à educação. Nunes (2000) demonstra 

claramente a colaboração da psicologia à educação ao afirmar que os laboratórios de 

psicologia ajudaram na construção de uma visão científica da escola e da formação 

dos professores primários nas primeiras décadas do século XX 

 A ideia de que a psicologia era a ciência que contribuía na educação, 

principalmente na formação dos professores, foi um argumento sustentado em Belo 

Horizonte, na reforma das Escolas Normais e na criação da Escola de 

Aperfeiçoamento. (PEIXOTO, 2003) 

 Como em outros lugares, no mundo e no Brasil, onde os laboratórios se 

destacavam pela sua contribuição à educação, em Belo Horizonte também foi 

instalado um laboratório de psicologia, que se desenvolveu nesta interface entre 

psicologia e educação. O laboratório estava vinculado à Escola de Aperfeiçoamento 

de Professores de Belo Horizonte e era composto por três sessões: o laboratório de 

psicologia experimental; uma sala com materiais relacionados à psicometria101 e o 

Museu da Criança, que seria como um banco de dados das pesquisas realizadas no 

laboratório (FAZZI, 2005).  

 O Laboratório possibilitava o contato com diferentes conceitos e autores da 

psicologia, e permitia que as estudantes-professoras observassem as características 

das crianças de Minas Gerais e, ainda, criava condições para que elas conhecessem o 

aparelho escolar do estado, pelo contato com diferentes professoras e variadas 

escolas. O laboratório contribuía para a formação de um grupo de pessoas 

especializadas em conhecimento psicológico relacionado à criança e ao seu 

                                                           
101 Uma área da psicologia articulada com a estatística, ou seja, um conjunto de técnicas ou métodos 
utilizadas para mensurar, de forma adequada e comprovada experimentalmente, um conjunto ou uma 
gama de comportamentos se deseja conhecer melhor.  
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desenvolvimento, formando a professora almejada pelas reformas educacionais do 

período (BRAGA, 1931). 

 Relatos indicam, que as atividades no laboratório eram eminentemente prática 

e que implicava na utilização corriqueira dos instrumentos de medidas, bem como 

dos diversos testes psicológicos disponíveis no laboratório. Esses testes foram 

utilizados na realização de estudos psicológicos sobre as escolas de Minas Gerais.  

 

O museu da criança 

 

 Com o propósito de reunir informações detalhadas sobre a criança mineira, 

em outubro de 1929, foi instalado na Escola de Aperfeiçoamento o Museu da 

Criança. Ao ser criado, a intenção do museu, segundo Antipoff, era constituir-se em 

um centro de pesquisa relativo à criança, um centro pedagógico (ANTIPOFF, 1992). 

 No texto intitulado “A instalação do Museu da criança como recurso 

pedagógico”, publicado na Coletânea Fundamentos da Educação, Helena Antipoff 

descreve a importância do mesmo como um recurso associado ao Laboratório de 

Psicologia no conhecimento da natureza da criança: 

 
 O Museu tomará grande parte nos trabalhos psicológicos e estudará a 
natureza da criança em seus diferentes aspectos da vida mental: inteligência, 
linguagem, atenção e memória, trabalho mental, interesses, senso moral e 
social – são outros tantos assuntos cheios de sugestões e que nenhum 
pedagogo deveria ignorar (ANTIPOFF, 1992, p. 11). 

 

 Além de ser um espaço para armazenar os resultados das pesquisas e dos 

levantamentos da realidade da criança mineira, o Museu seria uma forma de 

colecionar materiais produzidos pelos próprios alunos e materiais que seriam 

utilizados na aprendizagem das primeiras letras. Continua a educadora: “As coleções 

de desenhos infantis autênticos, brinquedos fabricados por eles próprios, criações 

literárias formarão cantos encantadores do Museu...” (ANTIPOFF, 1992, p. 12). 

 O Museu da criança seria um centro de análise dos materiais pedagógicos 

utilizados nas escolas: 

O Museu terá grande influência sobre a escola. Analisar os diferentes 
métodos de ensino, mostrar o caráter das diferentes instituições 
pedagógicas, analisar os programas escolares, os horários, mostrar ainda que 
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por meio de fotografias e de planos, vários tipos de construções escolares, 
mobiliários, expor os manuais de leitura, de história, fazer prevalecer os 
melhores e mostrar os defeitos dos maus – são tantas as obrigações úteis e 
atraentes, que não permitirão equivoco,nem sobre uma carteira antigiênica, 
nem sobre a impressão de  um primeiro livro de leitura arrancarão os olhos 
do jovem escolar (ANTIPOFF, 1992, p. 12). 

 

 Para Antipoff, todo este conhecimento era de suma importância na formação 

do pedagogo, ou seja, o conhecimento da criança é base fundamental para que ele 

ateste sua competência em seu campo de trabalho. Neste sentido, o trabalho das 

professoras/alunas é sempre ressaltado pela educadora no que diz respeito à 

dedicação e ao conhecimento das técnicas de pesquisa e interesse em aprofundar o 

conhecimento das crianças mineiras: 

 
Expusemos aqui nosso projeto, que muito modestamente já começou a se 
realizar. Não temos palácios, nem muitos meios materiais à nossa 
disposição, mas em compensação temo um bom punhado de colaboradores 
– todos membros ativos do nosso Museu – as professoras-alunas da Escola 
de Aperfeiçoamento. Se bem que a inauguração tenha sido feita pouco antes 
do fim do ano escolar, e que nossas colaboradores estejam bastante 
sobrecarregadas com o trabalho que a escola lhes impõe muitas dentre elas 
tem manifestado grande devotamento pela obra do Museu e lhe tem dado, 
por assim dizer, todo o tempo livre. Deixamos aqui nossa gratidão profunda 
(Ibidem ANTIPOFF, 1992, p. 12). 

 

 O trabalho realizado pelas professoras alunas era intenso, a tarefa de cooptar 

dados por meio do Museu da criança era voluntária e não necessariamente fazia 

parte dos trabalhos da Escola de Aperfeiçoamento. Mesmo assim, é possível perceber 

um envolvimento por parte daquelas que se dispunham a realizar este trabalho. 

Como já mencionado, a psicologia buscava fundamentar a pedagogia no 

conhecimento da criança.  

 O trabalho prático realizado no Museu permitia aos professores apreenderem 

sobre os métodos de investigação científica. De fato, como já citado, as décadas de 

1920 e 1930 enfatizavam os conhecimentos da ciência e colocavam os métodos de 

pesquisa como instrumentos necessários ao conhecimento: 

 
No final de um ano desse preparo teórico e prático, as Sras. vão sentir, 
embora prosseguindo ainda seus estudos e a sua aprendizagem, que já são 
capazes de certa forma, de prestar serviços, dedicando o resultado de suas 
modestas pesquisas ao serviço da ciência da criança, contribuindo assim, na 
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medida de suas forças e conhecimentos, à edificação da ciência (ANTIPOFF, 
1992, p. 16). 

 
Considerações finais 
 
 Embora alguns autores como Demo (2004), Lüdke (1986, 1992, 2004), André 

(1992), Geraldi (1996, 1998), Pimenta (2005), Zeichner (1992, 1998), Stenhouse (1975), 

Elliot (1993) e tantos outros contextualizarem o início dos estudos sobre a formação 

do professor pesquisador na década de 1980, e mais substancialmente em 1990, 

podemos perceber nos escritos de Helena Antipoff, que já na década de 1930, já se 

antevia uma necessidade de formar o professor para a pesquisa. Embora a ênfase 

dada pela educadora fosse na pesquisa experimental, fica evidente em algumas 

descrições o papel da observação na construção da ciência da criança: 

 
Aqui mesmo na qualidade de alunas da Escola de Aperfeiçoamento e 
membros ativos do Museu, as Sras. estão convidadas a coletar material 
pedológico, trazendo observações, juntando dados de entrevista, reunindo 
resultados de experiências e de testes. Nesse material precisamente e com a 
sua ajuda é que vamos elaborar dados sobre a criança brasileira. Com esses 
dados é que procuraremos estabelecer normas e padrões quanto ao 
desenvolvimento físico e mental das crianças mineiras (ANTIPOFF 1992, p. 
16). 

 

 O projeto da educadora era, em grande parte, levantar dados sobre a criança 

mineira e seus interesses. Esses dados deram subsídios necessários para construir um 

perfil destas crianças e, a partir daí, elaborar materiais, métodos e organizar o 

sistema de ensino no estado e formar um novo perfil de professor, mais técnico e 

mais cientifico. 
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Apresentação 

 

  O presente relato é parte do trabalho desenvolvido nos anos de 2015 e 2016, na 

“Oficina de escrita de textos: Gênero – Relato de Experiência”, oferecido pela 

Supervisão de Formação Continuada e aborda dentre os aspectos estudados a 

importância do registro escrito na construção da prática pedagógica do professor. A 

intenção é trazer uma reflexão do quão relevante e favorável à aprendizagem 

significativa é o fato de o professor ter o planejamento, o plano da aula e o 

acompanhamento do desenvolvimento das atividades por escrito.   

A oferta dessa oficina de escrita nasceu de duas situações observadas em 

relação à formação de professores da rede municipal. A primeira, em função da 

dificuldade apresentada na escrita de relatos dos participantes da formação do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)102, formação que se iniciou em 

2013 na rede municipal de Juiz de Fora e atendeu a mais de 400 professores. 

A segunda situação foi o interesse em buscar experiências de práticas exitosas 

de professores na rede, com o propósito de troca de experiências pelos profissionais. 

Uma das maneiras de trocas seria a partir da experiência escrita em forma de relatos 

                                                           
102O Pacto nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um programa de formação 
continuada de professores e um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito 
Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito 
de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.  Fonte: http://pacto.mec.gov.br/o-pacto Acesso 
em 18 de outubro de 2017. 

mailto:olindavenancio@gmail.com
http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
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e que depois poderiam ser publicados na revista da Secretaria de Educação de Juiz 

de Fora “Cadernos para o Professor”.  

A oficina objetivou oportunizar aos profissionais que tivessem interesse e 

necessidade, a chance de não só entenderem a estrutura desse gênero textual, como 

também proporcionar a reflexão sobre a própria prática pedagógica, bem como a 

importância do registro das aulas. Ressaltamos que, professores que refletem sobre 

seus papéis e suas práticas e os ressignificam, oferecem um ensino de qualidade.  

 

Caracterização do local e da turma  

 

 As oficinas de escrita aconteceram no Centro de Formação do Professor, 

localizado em um conjunto arquitetônico, parte integrante do centro histórico 

Bernardo Mascarenhas, na área central da cidade. 

 O público alvo foram os professores da rede municipal de ensino, sendo que a 

turma de 2015 era formada, na maior parte, de professoras de creches, mas também 

havia professores dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental. A 

turma de 2016 teve uma formação muito diferente da turma de 2015. Era formada 

por professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, por coordenadores, 

diretores e técnicos da Secretaria e Educação.  

Enquanto o perfil dos professores dos anos iniciais e finais e dos cursistas de 

2016 era de quem estava em busca de aperfeiçoamento e domínio do gênero textual a 

ser estudado, as professoras de creches buscaram a oficina com o propósito de 

aprenderem a fazer relatório de avaliação dos alunos. Entretanto, algo comum entre 

os professores das duas turmas era evidente: o interesse em trabalhar a escrita, o que  

representava para eles uma grande dificuldade, mesmo que tivessem que falar da 

própria prática. 

 

Fundamentação teórica 

 

Para o desenvolvimento da “Oficina de escrita de textos: Gênero – Relato de 

Experiência”, o pensamento norteador foi de que a escola se tornou lugar de 
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encontro de vários setores da sociedade e local onde se repercute as preocupações 

que inquietam a vida contemporânea. Para receber toda essa diversidade, a escola e 

seus profissionais necessitam preparação e reflexão sobre a ação. 

Uma oficina de escrita, no caso de relato de experiência de prática, pode 

proporcionar uma formação que valoriza a reflexão formativa e a investigação 

conjunta em contexto de trabalho, transformando a experiência profissional já 

adquirida. 

Para Nóvoa (1992), a formação deve ter esse caráter, ou seja, estimular o 

desenvolvimento profissional dos professores para que sejam reflexivos, assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e sejam protagonistas 

do seu fazer. Ter ciência da própria prática é um conhecimento estratégico que serve 

de guia para o professor. 

A oficina de escrita de textos foi o instrumento educativo para conduzir os 

professores à reflexão sobre sua ação e usada como expediente para colocar o 

professor como sujeito de sua história. Permitiu que o professor organizasse suas 

ideias, reconstruísse sua experiência de forma reflexiva, conhecendo seu processo de 

evolução e transformação em relação à qualidade do trabalho desenvolvido com os 

alunos.  

Segundo Heidegger (2011, p. 121), uma experiência com a linguagem significa 

“deixarmo-nos tocar propriamente pela reivindicação da linguagem” e que “uma 

experiência que façamos com a linguagem haverá de nos tocar na articulação mais 

íntima de nossa presença”, podendo nos transformar da noite para o dia ou com o 

tempo.  

A importância da linguagem está no fato de que é através dela que, 

concomitantemente, nomeamos a experiência e agimos em razão do resultado da 

interpretação. Os autores Giroux e McLaren (apud Cunha, 1997) dizem que:  

 

Apenas quando podemos nomear nossas experiências - dar voz a nosso 
próprio mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais ativos, com 
vontade e um propósito - podemos começar a transformar o significado 
daquelas experiências, ao examinar criticamente os pressupostos sobre os 

quais elas estão construídas.  
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 Ainda Warschauer (1993, p. 65) diz: 

 

...acredito que a escrita possibilite o acesso a camadas mais profundas de nós 
mesmos que, sem esse registro, poderiam não chegar ao nosso conhecimento. 
Porém, possibilita também o conhecimento de aspectos muitas vezes 
indesejados e sombrios. Mais, uma postura de abertura e determinação para a 
ampliação do (auto) conhecimento pode iluminar o caminho para a conquista 
de uma coerência interna, integradora, e contribuir para a aproximação entre 
o idealizar e o concretizar, entre o pensar e o agir. 

 

 Nesse sentido, o registro escrito é uma forma ao mesmo tempo de refletir 

sobre os erros, avanços, contemplar a prática cotidiana, mas também de compartilhar 

as dificuldades, as possiblidades e os acertos. Para Warsxhauer (1993, p.65): 

 

A prática do registro é importante por nos permitir construir a “memória 
compreensiva”, aquela memória que não é só simples recordação, lembranças 
vãs, mas é base para a reflexão do educador, para análise do cotidiano 
educativo e do trabalho desenvolvido com o grupo. O ato de escrever o vivido 
desencadeia um processo reflexivo no qual a vivência restrita e singular torna-
se pensamento sistematizado, apropriação do conhecimento. 

 

O registro ajuda o professor a se lembrar do que aconteceu, bem como 

compreender e analisara o acontecido para poder aprender com o que foi vivido. É 

instrumento para construção da competência de um profissional reflexivo, revigora 

em si o papel de intelectual que faz ciência da educação.  

A preocupação fundamental do curso de formação contínua é melhorar a 

prática e, ao mesmo tempo, no decorrer do processo, produzir conhecimento. A 

metodologia do curso permitiu ao professor: A- Pesquisar e refletir sua própria 

prática; B- Produzir conhecimento; C- Interagir com os colegas do curso, trocando 

experiências de práticas e expor dúvidas e anseios.  

Vasconcellos (1995) trata o planejamento como um processo contínuo e 

dinâmico de reflexão, de tomada de decisão, de colocação em prática e de 

acompanhamento.  

Godoy (2009) representa em um esquema os níveis de planejamento, tanto 

micro como macro, que deve ser observado na escola e que também foi observado na 

oficina ministrada: 
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Fonte: GODOY, 2009, p.58 

 

O planejamento não deve ser encarado de forma idealista e o registro escrito é 

um recurso eficaz para auxiliar o professor a conhecer melhor os seus alunos, 

observar seus progressos, permitir maior segurança na avaliação. Além de claro, 

possibilitar ao docente uma revisão da sua prática em relação ao planejamento 

inicial, no sentido de adequar as atividades aos objetivos, ou mesmo, mudá-los. 

O registro durante a prática é tão importante quanto o registro da reflexão 

sobre prática, porque faz pensar, constiutindo-se um instrumento relevante, por que 

não insdispensável, para o professor/sujeito criador e autor do seu fazer. Ao refletir 

sobre o próprio fazer, o registro revela a necessidade de estudo, de busca por 

fundamentação teórica, de retomada e revisão da condução, permitindo um 

replanejamento adequando aos resultados da avaliação da prática. 

A oficina permitiu resgatar a base reflexiva da atuação profissional e ajuda a 

entender a forma como realmente se abordam as situações problemáticas da prática, 

uma vez que participam profissionais de várias áreas da escola. Assim, têm-se mais 

condições de compreender o contexto social no qual ocorre o processo de 

ensino/aprendizagem, permeado por diferentes interesses e valores, bem como de 

examinar criticamente a natureza e o desenvolvimento da educação.  

Segundo Sacristán (apud Di Giorgi, 2011), a formação contínua do professor 

deve ir além de saberes disciplinas ou habilidades pontuais, precisa contribuir para 

uma mudança na base profissional do docente.  O autor defende a ideia de que se 

deve investir em um modelo de formação continuada que desenvolva o profissional 

e pessoal, de caráter evolutivo e continuado, que esteja referenciado nos contextos 
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que determinam o trabalho do professor, o que pressupõe enfocar todos os aspectos 

da prática docente. 

 

Descrição da experiência 

 

Os cursos de formação continuada devem estar amparados nas necessidades 

formativas dos professores e a proposta da oficina de “Escrita de textos: Relatos de 

Experiência” nasceu, justamente, da necessidade observada em relação à formação de 

professores da rede municipal.  

Neste trabalho, pretendemos destacar a importância do “registro escrito” das 

atividades cotidianas de sala de aula, como um recurso metodológico para o 

constante aprimoramento da prática docente. Observou-se, durante o curso, que o 

professor que tinha o hábito de realizar os registros apresentou mais facilidade para 

escrever seu relato de prática.  

A oficina foi organizada em 12 encontros, com o propósito de conduzir os 

professores à reflexão e mostrar o quanto o registro da prática do professor é de 

extrema importância. O primeiro encontro teve como o objetivo quebrar a barreira da 

dificuldade da escrita, mostrando a partir de uma dinâmica, que todos podem 

escrever. 

Os professores foram conduzidos a refletir sobre o motivo que os trouxeram 

ao curso e as respostas revelaram que alguns tinham boas práticas, mas não 

conseguiam escrever por vários motivos, da falta de registro da aula, a não saber 

montar um relato. A maioria afirmou que buscou o curso porque gostaria de 

desenvolver a escrita, pois sentiam dificuldades para colocar no papel os bons 

trabalhos que realizavam. O ponto crucial parecia ser o medo de escrever, a 

dificuldade de conseguir colocar no papel aquilo que realizou em sala.  

A sequência didática (SD) foi o caminho para trabalharmos com os 

professores, de forma que pudessem entender a estrutura composicional do gênero 

relato de experiência e, no final, conseguirem escrever adequadamente, para esta 

situação de comunicação. 
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Em cada encontro, dividíamos as etapas a serem trabalhadas, sempre 

promovendo a discussão sobre o tema tratado mo encontro e incentivando os 

professores a refletirem sobre a prática em sala. A questão mais discutida e sempre 

retomada foi “o registro” da aula, em que a maioria concordou em um ponto: quase 

nunca registravam suas práticas. Alguns diziam ter trabalhado conteúdos de forma 

interessante e significativa, colocavam suas lembranças, mas no final diziam que não 

tinham nada registrado e já não lembravam mais de tudo, apesar de ter sido um 

trabalho com bons resultados.   

Nesse momento, reflexões sobre a importância do registro foram feitas a partir 

de questionamentos como: a) Para que registrar? b) O que registrar? c) Como 

registrar? 

Enquanto mediadoras do processo, também fomos registrando todos os 

detalhes que nos pareceram relevantes para uma discussão no grupo ou para uma 

discussão entre nós mesmas,  com intuito de melhorar e atingir nosso objetivo no 

curso: conseguir com que os professores despertassem para a necessidade de 

refletirem sobre suas práticas e conseguissem, no final do curso, produzir um relato 

de experiência a partir das discussões colocadas nos encontros e a partir de uma 

prática vivenciada por eles.  

 Desde o início do planejamento, sabíamos que outra questão a se pensar como 

trabalhar seria a digitação dos textos e as normas da ABNT, pois não era um pré-

requisito para o curso o domínio na área de informática e nem conhecimento das 

normas. Após diagnóstico, observamos a necessidade de ampliar o número de aulas, 

para realizarmos encontros no laboratório de informática. Contamos com a 

colaboração de uma professora especializada, que trabalhou pontos importantes da 

formatação básica do texto e de recursos específicos, com o propósito de ajudar os 

professores na escrita, não apenas do conteúdo, mas também na formatação do texto. 

Mesmo sendo uma tecnologia tão utilizada, não havia domínio técnico para lidar 

com este suporte de forma segura.  

No decorrer dos encontros, os participantes optaram por escrever sobre um 

trabalho que não só tivesse sido produtivo, mas que pudessem buscar as concepções 
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teórico-metodológicas que lhes guiaram na prática e do qual possuissem algum 

registro.  

No caminhar da SD planejada, procuramos conduzir os professores à reflexão 

sobre a concepção teórica que os embasaram em sua prática e que embasariam o seu 

relato de experiência. Alguns se sentiram incomodados por não conseguirem apontar 

claramente a concepção que até então seguiam, mas ao fazê-los retomar o caminho 

de suas práticas e encontrar os autores que seguiam, fomos juntos, fazendo a reflexão 

necessária para o reencontro do caminho das concepções teórico-metodológicas que 

embasaram seus trabalhos.  Mais uma vez o registro escrito fez falta, pois ao fazer o 

planejamento, o professor faz suas escolhas teórico-metodológicas. 

A troca de ideias, sugestões, dificuldades para delimitar o assunto que iriam 

escrever, também foram pontos que se destacaram na oficina. Isso valorizou a 

interação tão necessária entre as pessoas. Foi um momento rico nos encontros, onde 

cada um se colocava, com intuito de ajudar o outro a pensar sobre a experiência que 

iria relatar e os autores possíveis para embasar o texto.  

Em um dos encontros, cada professor participante relatou sobre seu trabalho e 

o avanço que já havia feito na escrita. Os professores que possuíam algum registro 

apresentaram mais facilidade para escrever seu texto, alguns possuíam desde 

anotações simples como destaques de determinada atividade, observações sobre o 

que deu certo e o que não deu certo, até fotografias que registravam alguns 

momentos.  

A reescrita foi um ponto importante, pois, à medida que os professores 

escreviam seus textos, recebiam via e-mail, uma devolutiva com comentários e a 

partir desses, reescreviam e melhoravam o relato. Os textos  foram enviados várias 

vezes  e reescritos a partir de sugestões que colocávamos. É importante lembrar que 

nossa proposta, ao colocar comentários, era de ajudar. Era essencial buscar os traços 

positivos do texto e encorajar os professores a entender a necessidade da reescrita.  

À medida que trabalhamos cada módulo da SD, fomos mostrando a 

possibilidade real de cada um poder escrever e que a experiência da escrita é 

necessária, uma vez que se aprende a escrever, justamente escrevendo.  Ao final, 

todos conseguiram produzir seu relato de experiência.  
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Avaliação dos resultados 

 

A proposta do curso foi conduzir os profissionais a refletirem sobre sua 

prática e, a partir dessa reflexão, produzirem um relato de experiência tendo como 

ponto de partida uma situação vivida em sala de aula.  

O curso permitiu aos profissionais uma distinção clara entre o planejamento, o 

registro diário e o relato da prática, contribuindo significativamente para o 

reconhecimento das dinâmicas e tensões do processo de ensino e aprendizagem. 

Os professores que possuiam registro escrito apresentaram maior facilidade 

para desenvolver o texto, uma vez que tinham como exemplificar suas análises, 

discorrer sobre certa atividade que deu certo naquele momento e contexto e até 

mesmo ilustrar seu texto. Os professores que tiveram que usar de lembranças ou 

apenas um registro inicial apresentaram um pouco mais de dificuldade para redigir. 

 A escrita, que antes parecia algo tão difícil, passou a ser algo construído aos 

poucos, não só por uma simples reescrita, mas partindo de reflexões deixadas nos 

bilhetes orientadores, no feedback feito a partir de cada escrita que o participante 

entregava. Além disso, nos encontros do curso, fazíamos uma síntese de questões 

importantes a serem discutidas a partir da escrita dos relatos. Estas questões 

abordavam não apenas a normatividade, textualidade e discursividade, mas 

questões conceituais sobre a prática deste professor. 

 Um dos momentos mais ricos de todo processo foi, sem dúvida, quando 

tiveram que pensar no embasamento teórico da prática relatada e no que tinham de 

registro do trabalho desenvolvido. Tiveram que buscar reflexões acerca de suas 

crenças, da forma como trabalhavam em sala e em que teoria e autores se basearam. 

A troca de informações e discussões estabelecidas em sala foi essencial para se chegar 

a determinadas conclusões. Tal fato levou a turma a refletir sobre suas práticas, 

repensar posições e a buscar novos “olhares” diante da prática atual.     
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Considerações finais 

 

 A experiência com o curso “Oficina de escrita de textos: Gênero – Relato de 

Experiência” foi muito enriquecedora. Trabalhar com a formação continuada de 

professores é um desafio e trabalhar com uma oficina de escrita para profissionais de 

várias áreas da educação foi um desafio grande, pois não se pretendia apenas 

instrumentalizar os cursistas, sem que estes encontrassem um significado que 

provocasse uma mudança em sua prática.  

Como mediadoras da oficina, acompanhamos os avanços de profissionais 

experientes envolvidos nessa formação, com seus saberes e suas “verdades” a 

respeito da profissão e dos alunos, que vivenciaram e perceberam a importância e a 

necessidade de refletir sobre a própria prática, bem como de terem claro para si 

mesmos as concepções que norteiam o seu trabalho em sala de aula. 

Constatou-se a partir da reflexão sobre o registro da prática como um 

instrumento de desenvolvimento do trabalho, que não é uma solução de todos os 

problemas e nem garantia de aprendizagem, mas contribui significativamente para o 

processo de ensino-aprendizagem, garantindo  a objetividade, a funcionalidade, a 

continuidade, a produtividade e a eficácia das metodologias planejadas. 

Ao final, os participantes do curso conseguiram não só entender o gênero, mas 

também produzir um relato da prática. Estes relatos serão publicados em um livro, 

cujo título provisório é “Experiências significativas: relatos de formação e 

formadores”, do qual somos as organizadoras. 
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Objetivamos, neste trabalho, descrever as atividades e discussões 

proporcionadas em uma oficina temática sobre astronomia e sua contribuição para a 

formação continuada de professores de ciências dos anos iniciais. Diante das relações 

históricas entre o modo como compreendemos o universo e a forma de nos 

posicionarmos frente à natureza, torna-se importante a discussão de temas da 

astronomia nas aulas de Ciências Naturais. A astronomia tem potencial 

interdisciplinar e, não sem razão, compõe o currículo de Ciências do Ensino 

Fundamental.  

Entretanto, abordar essa temática não é tarefa fácil. Das principais 

dificuldades que defrontam os professores, quando se trata do ensino da astronomia, 

podem ser destacadas: complexidade do tema;  dificuldade em explicar os tamanhos 

e as distâncias do Sistema Solar; falta de conhecimento sobre o assunto; dificuldade 

de transpor didaticamente os conceitos científicos para uma linguagem acessível aos 

estudantes; sentimento de insegurança ao ensinar ciências; não terem estudado 

muitos conteúdos de astronomia durante os cursos de graduação; não se sentirem 

preparados para trabalhar os conteúdos de astronomia; e livros didáticos com pouca 

informação. (PEREIRA; VILAÇA; RODRIGUES, 2013) 

Quanto à preparação para ensinar astronomia nos anos iniciais, “[...] os 

professores não estão preparados para tratar esses assuntos em suas aulas. Ainda 

mais que a formação inicial, em geral em cursos de pedagogia, eles não estudam 

conteúdos relativos à astronomia” (ALHO; OLIVEIRA; SANTOS, 2013, p. 6). 

mailto:isagatti.quimica@gmail.com
mailto:andreia.afonso@ufjf.edu.br
mailto:tatybarcelosmg@yahoo.com.br
mailto:priquimica@hotmail.com
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Associada a essa lacuna na formação inicial, ainda comentam sobre a falta de 

discussão dos temas da astronomia presentes nos livros didáticos em cursos de 

formação de professores, o que naturalmente leva a um quadro de insegurança para 

tratá-los em sala de aula. 

Concordamos que “[...] a astronomia não cabe como um mero acréscimo de 

conteúdos a serem tratados em aula, mas oferece alternativas às formas de abordar 

mesmo outros temas e pode promover ricos debates sobre a história e a filosofia das 

ciências” (GAMA; HENRIQUE, 2010, p. 13). Contudo, no que se refere ao ensino de 

ciências, fazemos uma ressalva amparada nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

“não se pode pretender que a estrutura das teorias científicas, em sua complexidade, 

seja a mesma que organiza o ensino e a aprendizagem de Ciências Naturais no 

ensino fundamental” (BRASIL, 1997, p. 27). Isto é, a linguagem e a metodologia de 

ensino-aprendizagem devem estar em consonância com o desenvolvimento cognitivo 

dos estudantes. 

Considerando os desafios próprios ao ensino de astronomia e as dificuldades 

manifestadas pelos docentes quanto a esse segmento do currículo, faz sentido que o 

tema – conteúdo e metodologias de ensino-aprendizagem – seja retomado num 

contexto de formação continuada, pois “ [...] impõe-se, como fundamental, a 

formação continuada, em que as reflexões sobre práticas profissionais se tornem a 

base desse processo, no qual, a formação deve ser o resultado da vivência teórica e 

prática” (URZETTA; CUNHA, 2013, p. 842). 

Optamos por proporcionar essa vivência de astronomia no formato de oficina 

temática interdisciplinar103, entendendo que a não capacitação na formação leva o 

professor a realizar seu trabalho em um suporte instável de conhecimentos, podendo 

levar a uma propagação de equívocos (LANGHI, 2009). 

Nas últimas décadas, as Ciências Naturais vêm resistindo à fragmentação em 

disciplinas nos documentos oficiais e currículos escolares, embora, em muitos casos, 

a disciplina seja trabalhada de forma segmentada na escola. Entendemos que essa 

fragmentação no ensino das Ciências Naturais se relaciona diretamente ao modo 

                                                           
103 A oficina foi realizada no contexto do projeto de pesquisa-extensão (CHE APQ 00771-14) intitulado 

Práticas docentes em ciências e matemática de professores dos anos iniciais em início de carreira. 
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como se formam os professores de ciências, em um currículo também fragmentado, 

dificultando que estes sujeitos ensinem ciências de forma interdisciplinar. Portanto, 

precisa-se que a formação inicial e continuada abarque a interdisciplinaridade como 

norteadora do currículo, pois isto permite que o professor perceba a importância 

desse tipo de proposta para a educação básica. (MALDANER; NONENMACHER; 

SANDRI, 2010).  

Entendemos que “o papel específico da atividade interdisciplinar consiste, 

primordialmente, em lançar uma ponte para religar as fronteiras que haviam sido 

estabelecidas anteriormente entre as disciplinas” (JAPIASSU, 1976, p. 75). Assim, a 

interdisciplinaridade pode ser pensada como uma prática que explora as zonas 

intermediárias das disciplinas para “[...] extrair suas relações de interdependências e 

conexões recíprocas” (ibidem, p. 54). Essa perspectiva pode nortear o ensino da 

astronomia, já que essa temática se situa nas fronteiras entre ciências e matemática, 

podendo ser incorporadas ainda outras disciplinas. 

Diante da variedade de conteúdos de astronomia que podem ser discutidos 

nesse formato, delimitamos o foco da oficina sobre o Sistema Solar para explorar os 

conceitos centrais da astronomia: diferenciação entre planeta e estrela, posição e 

dimensão dos planetas, e distâncias entre o Sol e os planetas. 

 

A oficina - descrição e discussão 

 

Dez professoras iniciantes participaram da oficina sobre o Sistema Solar, que 

teve duas horas de duração e foi realizada em outubro de 2016. Iniciamos lendo 

alguns poemas infantis sobre a Lua e conversando sobre como observá-la, 

considerando ser este um bom ponto de introdução do tema em sala de aula. Depois, 

solicitamos que as professoras apontassem os itens que acreditavam que seus alunos 

iriam identificar como associados ao céu. Foram apontados trechos que dialogam 

com os conteúdos presentes nos livros de ciência: referências à lua quanto a suas 

fases, sua aparência flutuante no céu, e seu movimento. Em seguida, definimos corpo 

luminoso e iluminado, diferenciando planeta e estrela. Contudo, as questões 

colocadas neste momento foram seguidas de longos silêncios, acontecendo o mesmo 

na etapa seguinte. 
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Na segunda etapa, apresentamos o Sol e os oito planetas, suas posições, 

dimensões, características e especificidades. Para Vênus e Saturno, aproximamos a 

arte e a música com a obra O Nascimento de Vênus (SANDRO BOTTICELLI, 1486) e 

com a canção Desculpa o Auê (RITA LEE, 1983). Para Marte e Plutão, levantamos 

questões sobre a existência de vida em outros planetas e sobre os parâmetros 

considerados pela comunidade científica para definir um astro como planeta.  

Embora as professoras percebam que um planeta é diferente de uma estrela, 

elas não conseguiram fazer essa distinção em termos científicos. E, mesmo já tendo 

ouvido sobre a questão da vida em Marte e da exclusão de Plutão como planeta, 

também não argumentaram durante a discussão. Esses silêncios podem indicar que 

“[...] muitas professoras dos anos iniciais do ensino fundamental não dominam 

conceitos básicos de astronomia” (LANGHI, 2009, p. 96). 

Na terceira etapa, exibimos o vídeo Escala do universo - do átomo à Via Láctea104 e 

propusemos então a primeira atividade: organizar alguns corpos em ordem 

crescente. Para isso, imprimimos imagens105 de alguns itens exibidos no vídeo para 

que as professoras as colassem no quadro na ordem que considerassem adequada. 

Houve um debate para definir qual era o menor corpo: o ácaro ou o DNA. Elas 

decidiram colocar o DNA como o menor corpo, seguido pelo fulereno. Posicionaram, 

na sequência: ácaro, formiga, bola de basquete, elefante, Titanic, Sol, Via Láctea e 

Hambúrguer de Gomez. Observando a ordem estabelecida para verificar a presença 

incoerências, consideraram necessário inverter de posição os dois primeiros e os dois 

últimos itens.  

Esta atividade evidencia a dificuldade de se apropriar das dimensões de coisas 

muito pequenas ou muito grandes, pois “as distâncias entre os planetas e suas 

órbitas, bem como seu tamanho representam, para muitos alunos, um obstáculo para 

a compreensão do nosso universo, especialmente do sistema solar” (ROSA; 

GIACOMELLI; ROSA, 2016, p. 10). Os livros didáticos de ciências não se preocupam 

em apresentar as dimensões dos planetas e, por isso, consideramos que a superação 

dessa dificuldade pode se dar interdisciplinarmente, trabalhando com as distâncias e 

as diferentes escalas (CANALLE; OLIVEIRA, 1994).  
                                                           
104

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hJW91wSgtBI. 
105

 Fulereno, DNA, ácaro, formiga, bola de basquete, elefante, Titanic, Sol, Hambúrguer de Gomez, Via Láctea. 
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Trabalhar as grandezas e as escalas de modo interdisciplinar implica lançar 

uma ponte entre ciências e matemática para religar as fronteiras entre estas 

disciplinas, não descaracterizando, contudo, seus métodos específicos (JAPIASSU, 

1976). Devido à imensidão do Sistema Solar, desenvolver essa noção é uma tarefa 

condizente com o uso de escalas numéricas e, por isso, iniciamos a discussão sobre 

escalas para depois fazer a segunda atividade: representar o Sistema Solar no chão da 

sala de aula. Após explicar o funcionamento das escalas numéricas e como elas são 

expressas, construímos, passo a passo, uma escala já bastante utilizada para os 

diâmetros dos planetas (QUADRO 1): 

Quadro 1. Correspondência entre diâmetro equatorial e diâmetro em escala 
para o Sistema Solar. 

Astro 

Diâmetro 

equatorial 

(km) 

Diâmetro 

aproximado 

(cm) na escala 

30cm: 

142.984km 

Sol 1.390.000,0 291,0 

Mercúrio 4.879,4 1,0 

Vênus 12.103,6 2,5 

Terra 12.756,2 2,7 

Marte 6.794,4 1,4 

Júpiter 142.984,0 30,0 

Saturno 120.536,0 25,0 

Urano 51.118,0 10,7 

Netuno 49.538,0 10,3 

Plutão 2.320,0 0,5 

 

Levamos círculos de papel com o diâmetro nessa escala para a oficina, 

optando por não os identificar previamente (FIGURA 1).  
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Figura 1. Círculos para representar os planetas colados em papel colorido. 

 

Dividimos o grupo em duplas e distribuímos os círculos e réguas para que, 

realizando a medida dos diâmetros, fosse possível fazer a correspondência entre os 

círculos e os planetas. Por ter um diâmetro de quase três metros na escala definida, 

decidimos confeccionar apenas um quarto do Sol, facilitando seu manuseio. Fazer 

essa correspondência permitiu que as professoras compreendessem como funciona 

uma escala numérica e ajudou a comparar os tamanhos dos planetas. 

Solicitamos então que as professoras definissem uma escala para as distâncias entre 

os planetas e o Sol, o que elas tiveram dificuldades em executar. A escala definida 

por elas foi um centímetro para cada cem milhões de quilômetros, resultando na 

correspondência exposta no Quadro 2: 

 

Quadro 2. Distância média dos astros até o Sol e a mesma distância na escala 

definida pelas professoras. 

Astro 

Distância 

média 

até o Sol (km) 

Distância (cm) 

aproximada na 

escala 

1cm : 

100.000.000km 

Mercúrio 57.910.000 0,58 

Vênus 108.200.000 1,08 

Terra 149.600.000 1,50 

Marte 227.940.000 2,28 

Júpiter 778.330.000 7,78 

Saturno 1.429.400.000 14,29 

Urano 2.870.990.000 28,71 
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Netuno 4.504.300.000 45,04 

Plutão 5.922.000.000 59,22 

 

A seguir, as professoras posicionaram os círculos em relação ao Sol, riscando 

com giz as órbitas no chão. Contudo, a escala definida, apesar de permitir a 

representação no chão da sala de aula, fez com que as órbitas ficassem muito 

próximas, dificultando a comparação das distâncias (FIGURA 2). 

 
Figura 2. Representação do Sistema Solar em papel, no chão da sala de aula. 

 

Podemos dizer que essa atividade resultou em um melhor entendimento do 

funcionamento das escalas numéricas, pois, discutindo o resultado obtido, as 

professoras perceberam que para compararem melhor as distâncias seria necessário 

construir outra escala. 

Devido à dificuldade de colocar os diâmetros e as distâncias entre os planetas 

e o Sol na mesma escala, é comum que atividades dessa natureza contemplem apenas 

as distâncias ou apenas as dimensões (ROSA, GIACOMELLI e ROSA, 2016). Ao usar 

modelos como mediadores na prática docente, não se pode deixar de negociar as 

limitações do mesmo. Logo, para evitar a construção de concepções equivocadas, foi 

importante fazer duas ressalvas: 1) em uma representação mais acurada não deveria 

haver diferença entre a escala dos diâmetros e das distâncias, pois permitiria uma 

comparação mais assimilável, mas isso só seria possível em um espaço 

consideravelmente maior do que a sala de aula; 2) os astros representados têm uma 

natureza esférica, e não circular. Tais observações são cruciais, pois um modelo é um 

meio de se aproximar da realidade que é extremamente abstrata ou inapreensível, 
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não substituindo ou correspondendo ao objeto modelo ou ao modelo conceitual 

(SOLÁZ-PORTOLEZ, 2012).  

 De fato, a proporção é difícil de ser mensurada olhando-se tão somente os 

números. Assim, temos a construção de modelos do Sistema Solar como uma 

atividade que permite explorar as fronteiras entre ciências e matemática para 

compreender as dimensões muito grandes e muito pequenas.  

Terminada a representação do Sistema Solar, instigamos perguntas sobre o 

movimento da Terra, demostrando rotação e translação com auxílio de um modelo 

confeccionado com esferas e placa de isopor, e arame (FIGURA 3a). Segurando uma 

pequena esfera para representar a lua e com o auxílio de uma lanterna, 

demonstramos também os eclipses (FIGURAS 3b e 3c).  

 

 

Figura 3. a) Modelo para demonstrar os movimentos da Terra; Posicionamento da 
esfera menor e da lanterna para representar o eclipse lunar (b) e o eclipse solar (c). 

 

 Visualizar rotação, translação, e eclipses lunar e solar com auxílio do modelo de 

isopor nos permitiu reiterar os fenômenos que as professoras já conheciam e tirar 

dúvidas sobre os eclipses. A lanterna auxiliou muito na visualização, uma vez que a 

criação das sombras facilita entender a projeção da luz do Sol. Foi necessário apagar 

a luz da sala, criando um outro clima na oficina, o que comumente agrada tanto 

professores quanto estudantes.  



     699 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Para a terceira atividade, distribuímos alguns biscoitos recheados (massa 

escura e recheio branco) e pratos descartáveis para ilustrar e discutir as fases da lua. 

As professoras separaram as duas metades do biscoito e cortaram o recheio com uma 

pequena espátula, formando as fases nova, crescente, cheia e minguante (FIGURA 4). 

 

Figura 4. Fases da lua representadas com biscoito recheado. 

A confecção das fases da lua com os biscoitos recheados se mostrou uma 

atividade divertida e que instiga perguntas. É interessante perceber que as fases da 

lua não foram discutidas no início da oficina, ainda que tenham sido mencionadas 

durante a leitura dos poemas na primeira etapa, mas ao manusear os biscoitos as 

participantes começaram a questionar a natureza dessas fases e os mitos associados a 

elas. Foi questionado, por exemplo, o que acontece na lua nova, já que ela não 

aparece.  

Nota-se que o fato de viver a prática proposta, manuseando os materiais e 

deixando emergir as questões, proporciona reflexões instantâneas sobre como ela 

funcionará nas aulas de ciências, pois conhecendo seus alunos as professoras são 

capazes de supor quais serão suas reações frente às atividades. Entendemos que isso 

extrapola o ato de pensar “o que eles vão achar disso?”, chegando à uma percepção 

mais próxima de como se dará a aprendizagem dos estudantes.  

  Finalizando a oficina, convidamo-las a pensar as possibilidades de execução 

em suas aulas, bem como a tirar dúvidas sobre a confecção dos materiais e sobre os 

conteúdos. As professoras responderam que seus alunos provavelmente 

participariam ativamente de todas as atividades, em especial a montagem do sistema 

solar no chão. Contudo, elas disseram se sentir inseguras ao abordar um tema que 
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não conhecem, pois não o estudaram durante o curso de Pedagogia. 

Ao perguntarmos se elas já tinham trabalhado com astronomia na escola, elas 

disseram que não, pois até então vinham trabalhado com o primeiro e segundo ano 

do ensino fundamental, não tendo oportunidade e/ou necessidade de ensinar 

astronomia. De fato, o conteúdo de Astronomia é trazido pelos livros didáticos a 

partir do terceiro ano (BRASIL, 2015) e, por isso, entendemos estarmos diante do 

quadro apontado pelas pesquisas de Langhi (2007, 2009), que indicam muitas lacunas 

quanto à formação científica de professores e professoras dos anos iniciais.  

Podemos dizer então que, embora a oficina não tenha respondido às 

necessidades imediatas das professoras, contribuiu para que elas encontrem menos 

dificuldades quando chegar o momento de ensinar astronomia para crianças, pois 

passaram a possuir um amparo teórico e metodológico mais sólido.  

 

Considerações finais 

 

As atividades discutidas nesse trabalho podem ser transpostas para o Ensino 

Fundamental, e os resultados corroboram para considerá-las como uma alternativa 

capaz de despertar o interesse pela astronomia e de proporcionar uma formação 

continuada dinâmica e interdisciplinar. A participação ativa em uma oficina temática 

tem mostrado que se trata de uma dinâmica que permite não só aprender sobre o 

assunto, mas também ajuda a refletir sobre como aquilo funcionaria para os alunos 

no contexto escolar.  Sendo suscetível a ajustes, as atividades aqui propostas podem 

contribuir em outros cenários de formação continuada de professores e professoras 

de ciências, colaborando para que o ensino de astronomia seja cada vez mais 

presente nas escolas. 
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Este trabalho é desdobra da dissertação de mestrado MENDES (2015) e põe a 

pensar a formação e, por conseguinte, a Formação de Professores como uma 

composição de uma forma singular, nada idealizada, irreproduzível e, por tanto, 

viva. Convite a ensaiar. Experimentar pensar uma relação na qual não há o desejo de 

ensinar. Ou melhor, afirma que é impossível ensinar determinada Coisa por 

determinado Sujeito que deseja determinar outro Sujeito, um regime moralizante. 

Desse modo, a metodologia é produção de um processo ético e estético e político e 

econômico – ético, por não se guiar por valores moralizantes e prévios à relação; 

estético, por apostar numa forma dessemelhante às idealizações que povoam o 

campo da Educação e de Pesquisa Acadêmica; político, por compreender que se trata 

de uma política de afirmação de vida possível na academia e sempre campo de 

batalha de forças, aspecto de relevância acentuada atualmente diante da perseguição 

fascista sofrida pela dissertação nas redes sociais; econômico, por estar relacionado a 

um mercado de produção que impõe valores às formas produzidas e que, muitas 

vezes, tentam controlar os meios de produção.  

Na imanência das pesquisas e trabalhos da dupla Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (2010), uma formação em composição em bricolagem – processo artístico de 

livre associação de singularidades dessemelhantes na produção de mais 

singularidades dessemelhantes. Que formação se inventa? Estamos imersos num 

campo educacional que idealiza Forma de Pesquisa Acadêmica, Forma para Trabalho 

Acadêmico, Forma para Professor, Forma para Aluno, Forma para Educação Básica. 

Que se dá numa formação que desafia as formas impostas na formação de 

singularidades que apenas produzem mais vida possível na Academia?  
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Uma formação esquizita para o modelo que se esperava. Uma Educação 

bricoleur em composição única – MENDES (2015). Em “O anti-Édipo”, a dupla 

Deleuze e Guattari aposta nos fluxos esquizos no embate com a psicanálise clássica; 

aqui, aposta-se na esquizoanálise aplicada à pesquisa acadêmica, um neologismo 

formal – Esquizoeducação – no combate ao modelo hegemônico e castrador de 

Formação de Professores. Assim, é impossível determinar quem é o sujeito professor, 

quem é o sujeito aluno antes da relação de aprendizagem; impossível, imprudente e 

impotente. Na aprendizagem, só produção outra. Produção de relação que produz 

professor e produz aluno e deixa difícil distinguir professor de aluno. Assim, dizer 

Formação de Professores é quase impossível, muito arriscado. Isto se torna 

radicalmente perigoso para uma organização, para um organismo da Educação que 

deseja determinar, de antemão, os ignorantes e os doutos. Ao passo que afirmar que 

é a relação que inventa formas e mata forma Ideal de Formação de Professores e por 

isso, de Professor, desliza uma linha de fuga criativa que violenta pensar o 

impossível da Educação.  

Este trabalho está longe de desejar programar Políticas Públicas de Educação, 

mas se afirma enquanto política de Educação de desdobra ética e estética e 

econômica. Tampouco, propõe novas Políticas de Estado, antes é desdobra delas e 

deseja problematizá-las sempre. Não há aquele que ensina para aquele que aprende, 

mas todos aprendizes, todos ensinando. Porém, se somos todos aprendizes, pode ser 

fatal afirmar uma Política da Falta, da Incompletude perversa – todos alunos. Mas na 

diferença disso, aqui é uma tentativa de acentuar a relação de aprendizagem que não 

é determinada por uma forma anterior ou pressuposta. Desse modo, mais que 

perguntar como se formam professores, poderíamos nos debruçar na questão: que 

formas se formam em formação? Que formação? Assim, um aprendiz torna-se tal na 

aprendizagem. Mas não se trata de um sujeito que deve aprender. Mas algo que 

aprende aquilo que se aprende de um outro que, talvez, nem sabia ensinar e que 

pensava também aprender. Todos aprendizes. 

Escapar da posição de professor como ressonância do Poder do Estado. 

Porque sim, a Formação de Professores é uma Política Estatal bem sucedida na 

Educação, pois o Professor é engolido pela aparelhagem do Estado que deseja 
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sujeitos bem formados, é inebriado pelo altruísmo do slogan da propaganda “a base 

de toda boa educação é o professor”, sucumbindo e recorrendo ao organismo da 

opressão da nota, da significância da prova final, da subjetivação do bom Aluno ao 

fazer de tudo para se tornar o bom Professor. Pior é quando este recorre à outra 

significância mais perniciosa nestes tempos, difícil de combater: Édipo Escolarizado 

nas lições “Pais brilhantes, professores fascinantes”. “Mas como é estranha essa 

mania freudiana de reportar a Édipo o que o transborda por todos os lados, a 

começar pela alucinação dos livros e pelo delírio dos aprendizados (o professor-

substituto do pai, o livro-romance familiar...)” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.156). 

Não se trata de uma substituição do pai pelo professor, nem da família pela escola. É 

abrir-se a outras relações não familista, aprendizagens que transbordam por todos os 

lados. Abandonar as formas Aluno e Professor, arriscar, na bricolagem, na livre 

associação entre singularidades na Educação.  

O termo pedagogia tem origem na Grécia Clássica vindo da junção de paidós 

(criança) e agodé (condução). Pedagogos eram escravos que conduziam os meninos 

até paedagogium106. Desde seu mais arcaico surgimento, a Pedagogia se fundamenta 

na condução do cidadão e está totalmente implicada com a produção e manutenção 

de um Estado. De escravo de um processo à formação de escravos de processos, a 

Pedagogia como função que conhecemos hoje, profissional responsável por assuntos 

relacionados à Educação, generalizou-se na Europa Ocidental a partir do século 

XVIII, não por acaso, junto ao fortalecimento dos Estados-nação. “O que se denomina 

Estado-nação, sob as formas mais diversas, é precisamente o Estado como modelo de 

realização. Com efeito, o nascimento das nações implica muitos artifícios: é que elas 

não se constituem somente numa luta ativa contra os sistemas imperiais ou 

evoluídos, contra feudalidades, contra as cidades, mas elas mesmas operam um 

esmagamento de suas ‘minorias’, ou seja, de fenômenos minoritários ou que se 

poderia chamar ‘nacionalitários’, que as trabalham de dentro e que quando 

necessário encontravam um grau de liberdade maior nos antigos códigos” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 167). Se Deleuze e Guattari já não podem ser 

chamados de marxistas, discípulos de Karl Marx, é porque esgotam os possíveis da 
                                                           
106

 Pedagogia. Disponível em http://www.ufpi.br/parnaiba/index/pagina/id/2081. Acessado em 08 de jan. de 

2015.  
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fixação que se tornou a filosofia dele, “dir-se-ia que o capitalismo desenvolve uma 

ordem econômica que poderia passar sem o Estado”. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, 

p. 164). E se não podem também ser considerados anticapitalistas é porque abusam 

da teoria do capital e empreendem uma outra luta capital, desnudando as complexas 

relações entre capitalismo e Estados já existentes, seja “social-democracia”, 

“totalitarista”, “nacional-socialismo (fascismo)” ou “socialista burocrático”. “Com o 

capitalismo, portanto, os Estados não se anulam, mas mudam de forma e assumem 

um novo sentido: modelos de realização de uma axiomática mundial que os 

ultrapassa. Mas ultrapassar não é de modo algum passar sem...” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 164). Suas atenções se voltam contra a estratificação das 

relações, contra as capturas do aparelho de Estado e sua relação com o capitalismo 

que produz proposições indecidíveis – que não são meras incertezas consequentes de 

todo sistema – mas a afirmação da inseparabilidade do que o sistema produz e ao 

mesmo tempo lhe escapa, em linhas de fuga conectáveis, “... cabe à 

desterritorialização de Estado moderar a desterritorialização superior do capital e 

fornecer a este reterritorializações compensatórias” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 

165). Eles evidenciam outro perigo, o qual a estatização não seria mais a saída como 

fora apontada por modelos econômicos passados. Na diferença disso, a perigosa 

captura estatal aliada à produção axiomática capitalista que não mais se limita aos 

países ditos do capital. “Eis que os Estados não são mais absolutamente paradigmas 

transcendentes de uma sobrecodificação, mas modelos de realização imanentes para 

uma axiomática dos fluxos” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 165). Isto porque os 

Estados estariam inseridos numa axiomática mundial na qual mesmo a negação do 

capitalismo é parte constituinte dele. O Estado sobrecodificando fluxos, através de 

seu aparelho de captura, suscita ainda mais fluxos descodificados, ao passo que o 

capitalismo não para de produzir axiomas como limites e, ao mesmo tempo, 

conjurando-os, “mas ele não o faz sem que ele próprio suscite fluxos em todos os 

sentidos que escapam à sua axiomática” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 189). Algo 

escapa. As certezas se esvaem. Mas, diferente de uma relativização das formas ou 

liquefação como prejuízo a uma solidez perdida, porque liquidez só pode ser 

desdobra coextensiva à solidez (há na liquidez um componente intensivo da solidez, 
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e não liquidez como falta de solidez), aqui, trata-se de uma atenção às relações 

contemporâneas coengendradas ao movimento revolucionário que convulsiona 

modelos existentes.  

Caberia distinguir ainda dois conceitos: a servidão maquínica, quando os 

homens fazem parte da máquina, compondo-se entre si ou com outras matérias – 

ferramentas ou animais – sob o controle e a direção de uma unidade superior; e a 

sujeição social, quando o homem é constituído pela unidade superior como um sujeito 

que se reporta a um objeto exterior – animal, ferramenta ou uma máquina – 

tornando-se trabalhador, usuário, sujeitado à máquina e não mais submetido pela 

máquina. O Estado-nação, que é subjetivação, combinaria a servidão maquínica à 

sujeição social através das máquinas técnicas que são ao mesmo tempo produzidas 

pelos sujeitos e meios de submissão dos sujeitos. Contudo, como o Estado não para 

de sobrecodificar fluxos que disparam fluxos descodificados e o capitalismo não para 

de produzir axiomas que repelem seus próprios limites, tem-se aí uma linha de 

dessubjetivação que não se reconhece como parte do capital, disparando 

possibilidades de novas conexões, devires, saídas do plano do capital. Nada de 

especialistas juramentados, mas conexões revolucionárias contra as conjunções da 

axiomática107.  

Duplo. “O capitalismo não para de estrangular os fluxos, de cortá-los e de 

adiar o corte, mas estes não param de se difundir e de se cortar a si próprios segundo 

esquizas que se voltam contra o capitalismo, e nele se entalham” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2010, p. 498). Uma dissertação como máquina técnica produzida e ao 

mesmo tempo produtora. Máquina de servidão relacionada a outras máquinas e a 

outros sujeitos – máquina mestrado, programa de pós-graduação, orientador, 

professores, outros alunos, faculdade de educação, CAPES. Máquina que produz 

sujeição, modo totalitário de alcançar o título de mestre, de promoção acadêmica, de 

turbinar o salário, de solucionar velhos-novos problemas fantasmagóricos da 

Educação Brasileira. “Isto não é um fantasma, é um programa: há diferença essencial 

entre interpretação psicanalítica do fantasma e a experimentação antipsicanalítica do 

                                                           
107 DELEUZE; GUATTARI. 7.000a. C. – Aparelho de Captura. In.: ______. Mil Platôs: Capitalismo e 
Esquizofrenia. Vol. 5. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 190 



     707 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

programa; entre o fantasma, interpretação a ser ela própria interpretada, e o 

programa, motor de experimentação. O CsO [corpo sem órgãos] é o que resta quando 

tudo foi retirado. E o que se retira é justamente o fantasma, o conjunto de 

significâncias e subjetivações” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 14). 

Esquizoeducação é programa para problematizar a relação de aprendizagem que 

disforma aluno e professor para permitir que outros fluxos percorram a forma. 

Experimentar novas conexões revolucionárias. Produzir programa, fazer com 

que o fluxo de intensidades passe. Esquizoanálise; esquisozanálise aplicada à 

Educação. Esquizoeducação. “O esquizoanalista é um mecânico, e a esquizoanálise é 

unicamente funcional. Em função disso, ela não pode ater-se a exames que, do ponto 

de vista do inconsciente, são ainda muito interpretativos: não pode ater-se ao exame 

das máquinas sociais, nas quais o sujeito está tomado como engrenagem ou como 

usuário; não pode ater-se ao exame das máquinas técnicas que estão em sua posse 

favorita, que ele, o sujeito, aperfeiçoa e até fabrica por bricolagem; nem pode ater-se 

ao exame do uso que o sujeito faz das máquinas nos seus sonhos e fantasmas. Essas 

máquinas são ainda demasiado representativas e representam unidades grandes 

demais” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 426). Mas se a axiomática da pesquisa 

acadêmica dispara servidão maquínica e sujeição social, a multiplicidade da máquina 

mestrado escapando à captura do aparelho de Estado pode ainda disparar conexões 

revolucionárias, máquina de guerra inventiva. Ao invés de apenas definir que é uma 

máquina técnica ou que é servidão maquiníca, importa perceber que linhas de fuga 

são disparadas por este funcionamento maquínico que não se limita a interpretações 

ou mera negação fatalista do título estatal de professor. Tarefa negativa da 

esquizoeducação: “desfamiliarizar, desedipianizar, descastrar, desfalicizar, destruir 

teatro, sonho e fantasma, descodificar, desterritorializar – uma espantosa curetagem, 

uma atividade maldosa” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 505). Esquizoanálise 

aplicada à pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica como esquizoanálise. 

Esquizoeducação.  

São muitas as tramas e linhas disparadas. Não basta uma análise estrutural 

das máquinas técnicas, mas desdobra maquínica: máquina técnica mestrado é 

desdobra máquina abstrata mestrado. Máquina técnica artigo científico é desdobra 
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máquina técnica dissertação de mestrado. Conexões possíveis disparadas pela 

máquina abstrata constituída em matérias não formadas e funções não formais108 que não 

remete a pessoas ou a objetos ou a títulos. “Eis então o que seria necessário fazer: 

instalar-se sobre um estrato, experimentar segmento por segmento dos contínuos de 

intensidades, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. É seguindo uma 

relação meticulosa com os estratos que se consegue liberar linhas de fuga, fazer 

passar e fugir os fluxos conjugados, desprender intensidades contínuas para um 

CsO” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 27). Por isso esquizoanálise e não análise. 

Por isso esquizoeducação é fluxo esquizo e não forma. Pois não se trata apenas de 

uma avaliação transcendente dos riscos, mas uma atividade também positiva de 

experienciar novos fluxos disparados. Tarefa positiva da esquizoeducação: efetuação 

do processo. “É isto a efetuação do processo: não uma terra prometida e preexistente, 

mas uma terra que se cria ao longo de sua tendência, de seu deslocamento, de sua 

própria desterritorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 426). Seguir linhas de 

fuga, fazer fugir o mundo, e não fugir do mundo, fugir ao plano capital, experienciar 

conexões revolucionárias com o perigo sempre presente da captura axiomática. Eis o 

risco e as saídas que se anunciam.  

Despedimo-nos das imagens para professor e aluno, mesmo que problematizando-

as. Pensa-se outros possíveis para Educação junto ao livro A dança, de Klauss Vianna, 

“O professor é um parteiro, ele tira do aluno o que tem para dar. Se o aluno não tem 

nada, não sai nada. Mas é preciso sempre ter cuidado: é claro que o aborto existe. 

Muitos professores matam o artista na sala de aula” (VIANNA, 1990, p. 34). 

Misturando um tanto de Nietzsche: “Um procura um parteiro para os seus 

pensamentos, outro alguém a  

quem possa ajudar: é assim que nasce uma boa conversa” (NIETZSCHE, 2010, p. 97). 

Que partos?  

A palavra gestão vem do latim gerere que dá origem também a palavra 

gestação. Gestação de uma formação possível, na qual nem precise determinar, de 

antemão, quem é professor ou aluno, apenas devires que desafiam as Políticas que 

                                                           
108 Cf. Máquinas abstratas (diagrama e phylum). DELEUZE; GUATTARI. Conclusão: Regras concretas 
máquinas abstratas. Op. cit., pp. 241-246. 
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tentam impedir as políticas de existência dos movimentos de aprendizagem, de 

criação, de invenção. Parteiros e grávidos em salas de aula ou onde a educação se 

fizer. Fecundações em sala de aula. O risco de um aborto está sempre presente, mas é 

preciso arriscar. 

Na Língua Espanhola o termo embarazada poderia ser traduzido para a Língua 

Portuguesa como grávida. Pesquisando, encontro que ela vem do Árabe BÁRAZA 

que seria “opor-se, cortar o passo, atrapalhar”, e para explicar, um diz que “uma 

mulher em gravidez avançada apresenta certas dificuldades para exercer várias das 

atividades normais”109. Embaraçando, cortando o passo de uma educação 

pressupostamente mensurável e normal, atrapalhando-se em formação. Dando mais 

uma clicada, encontro mais isso: “Embarazada procede de un sustrato linguístico 

prerromano. Apare en el leonés y en el portugués embaraçar, que deriva 

evidentemente de baraça, que significa lazo, cordel, cordón”110. Enredado nestas 

linhas entre Klauss e Nietzsche e Língua Espanhola e Língua Árabe. 

Contra uma Política de Estado e com uma Política de Estado, máquina de 

guerra em formação de uma política de existência contra uma Educação aparelho de 

Estado. Um fluxo parteiro que põe em xeque Formas para Professor e para Aluno, 

para Educação. Uns na Educação, em educação, que funcionam ora como parteiros, 

ora como grávidos ou tudo ao mesmo tempo, à espreita das fecundações, das 

contrações composicionais de vida possível na Educação. Gestação de devires, 

gestação, vida. 

É que uns encontram-se embaraçados, emaranhados, embarazados, grávidos. 

E outros, parteiros, prontos para ajudar na empreitada de produzir um novo mundo 

com isso que o mundo produz. Seria uma simples mudança na qual professor então 

seria parteiro e o aluno sempre embaraçado? Não. É que as fecundações acontecem 

em sua multiplicidade. Uma educação produzindo muitas fecundações e outros 

tantos partos, emaranhados. Nem professor, nem aluno. Apenas isso: infinitas 

fecundações. Parteiros e grávidos, embaraços. Não se sabe de antemão que é o 

                                                           
109 Embarazada. Disponível em http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/embarazada/. 
Acessado em 27 de agosto de 2014.  
110 Embarazada. Disponível em http://hortushesperidum.blogspot.com.br/2011/02/estar-
embarazada-estar-encinta-y-su.html. Acessado em 27 de agosto de 2014.  
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parteiro ou que é o fecundado. Aliás, aqui o parteiro também pode estar embaraçado 

e, ajudando no embarazo, ele também é fecundado. Uma Educação embaraçada. 

Uma formação embarazada. Processo esquizoeducação. A associação entre a 

singularidade do filósofo Nietzsche e do bailarino Klauss Vianna acerca de gestação 

de aprendizagens violenta o pensamento. Não há a idealização formalizada e 

pressuposta para aqueles que aprendem ou aqueles que ensinam. Há apenas 

Aprendizagens em produção que fecundam corpos na criação de vida possível na 

Educação.  
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Resumo 

O presente texto apresenta algumas reflexões sobre a importância da reunião pedagógica na 
formação de professores.  Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado um 
questionário como pré-teste, o qual foi respondido por professores de diferentes escolas. As 
respostas indicaram a reunião pedagógica como um importante momento para discussão de 
politicas educacionais. Indagamos como este momento pode contribuir para a formação 
docente.  
Palavras-Chave: Educação- professor - reunião pedagógica  

 

 

Introdução 

  

O presente texto tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre a 

importância da reunião pedagógica na formação de professores. Tal interesse surgiu 

com a experiência de participação em uma pesquisa intitulada “Que educação para 

mailto:elita.martins@ufjf.edu.br
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que país: uma análise das políticas educacionais sob o olhar da escola”, a qual vem 

sendo desenvolvida em escolas públicas do município de Juiz de Fora.  

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado um questionário 

como pré-teste, o qual foi respondido por professores de diferentes escolas, nas quais 

alunos da disciplina Políticas Públicas e Gestão do Espaço Escolar desenvolviam suas 

atividades de Prática Pedagógica. Os questionários foram tabulados com auxílio do 

aplicativo Google forms e as análises das informações obtidas possibilitaram um 

aperfeiçoamento do instrumento de pesquisa a ser utilizado em etapas futuras do 

estudo, e também, informações que despertaram nosso interesse, como por exemplo, 

o momento de realização das reuniões pedagógicas, o que trataremos a seguir. 

 

Reunião pedagógica é uma condição de trabalho?  

 

O questionário, além de questões que possibilitavam traçar o perfil dos 

respondentes, apresentava perguntas abertas e fechadas para que os professores se 

posicionassem sobre temas relativos às políticas públicas educacionais. Dentre as 

questões abertas estava “Na escola, quais são os momentos utilizados para tratar das 

questões relacionadas às políticas públicas educacionais?”. As respostas indicaram as 

reuniões pedagógicas como os momentos utilizados para se discutir tais temas ( 

87,5% das escolhas). Outros momentos também indicados foram reuniões de 

sindicatos (0,4%), momentos do café (0,8%), intervalos de aulas (1,5%), e ainda 

afirmações de inexistência deste momento. 

A indicação dos professores da reunião pedagógica como o momento de 

discussão das políticas educacionais, reforça a afirmação de Arroyo (2004), segundo o 

qual, a reivindicação por tempo para que professores possam se dedicar a atividades 

além da docência tem crescido com o surgimento de novas demandas, assumidas 

pela escola e a consequente complexificação do trabalho docente.   

 Hypolito (2012) afirma que essas novas demandas indicam um reordenamento 

do processo de trabalho docente, consequência de um modo de gestão gerencialista, 

pautado em critérios de competência, eficiência e mercado.  Assim, tempo para 
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atividades além da docência passa a ser uma condição para a realização do trabalho 

docente. 

 Entretanto, o referido autor destaca que as condições de trabalho não têm sido 

consideradas como fator determinante do fracasso escolar pelas políticas 

educacionais. Mas o que se entende por condições de trabalho?   

Segundo Oliveira e Assunção (2012) 

 

A noção de condições de trabalho designa o conjunto de recursos que 
possibilitam a realização do trabalho, envolvendo as instalações físicas, os 
materiais e insumos disponíveis, os equipamentos e meios de realização das 
atividades e outros tipos de apoio necessários, dependendo da natureza da 
produção. Contudo, as condições de trabalho não se restringem ao plano do 
posto ou local de trabalho ou à realização em si do processo de trabalho, ou 
seja, o processo que transforma insumos e matérias-primas em produtos, 
mas diz respeito também às relações de emprego (OLIVEIRA e ASSUNÇÃO, 
2010, s/p, grifos nossos)  

 

 Dentre os outros tipos de apoio necessários, podemos incluir o tempo além do 

dedicado ao desenvolvimento das aulas, afinal como as próprias autoras também 

afirmam “circunstâncias de realização de determinado trabalho são definidas e 

“reconhecidas” (ou negadas) como condições de trabalho em um determinado 

contexto histórico-social” (OLIVEIRA e ASSUNÇÃO, 2010, s/p).  

 Migliavacca (2010) aponta que a delegação de tarefas de programação e gestão 

de recursos ou a ampliação das tarefas de tipo assistencial associadas às novas 

demandas, contribuíram para incrementar o tempo de trabalho extraclasse que, 

historicamente, tem permanecido invisível na remuneração da jornada de trabalho. 

 O reconhecimento dessa demanda de tempo para atividades extraclasse é 

expresso com a aprovação da Lei Federal nº 11.738/2008, conhecida como a Lei do 

Piso, que além de estabelecer uma remuneração mínima a ser paga aos professores, 

trata das condições de trabalho, incluindo a previsão de que 1/3 da carga horária de 

trabalho docente seja destinado a atividades extraclasse. No município de Juiz de 

Fora, uma das realidades investigadas em nossa pesquisa, a reivindicação por um 

tempo, para  além das atividades de ensino, antecede a Lei Federal, o que trataremos 

mais adiante. 
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 Mas quais atividades podem ser desenvolvidas neste tempo que vai além do 

exercício das atividades de ensino? A LDB em seu artigo 67, Inciso V , estabelece que 

os sistemas de ensino, dentre outras atribuições, deverão garantir “período reservado 

a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”(BRASIL, 1996). 

 Assim, a própria legislação considera outras atividades do trabalho docente, 

além do ensino. Neste texto, gostaríamos de destacar o período destinado a formação 

continuada expressa na forma da Reunião pedagógica. 

 

A importância do espaço formativo 

 

A formação continuada é um tema de extrema importância e que possui uma 

vasta produção científica. Com a formação continuada, o professor tem a 

oportunidade de rever suas atividades profissionais, aprimorando sua atuação, 

analisando os pontos positivos e negativos de suas práticas. Segundo Mileo e Kogut 

(2009)  

 

A formação continuada do professor vem a ser mais um suporte para que o 
docente consiga trabalhar e exercer a sua função diante da sociedade, 
podendo perceber como atuar para que o horário dos seus alunos diante da 
sua aula seja um momento de aprendizado. Assim torna-se importante 
identificar, observar e analisar os principais motivos para que a formação 
continuada do professor ocorra, bem como quais serão as diferenças que 
poderão acontecer entre aulas com profissionais atualizados ou não. (MILEO 
e KOGUT, 2009, p. 4944) 

 

Dessa maneira, a formação continuada é entendida como um apoio, pois 

auxilia o professor na construção de suas atividades, viabilizando uma reflexão que 

pode contribuir para melhoria na relação ensino-aprendizagem e para fortalecimento 

de sua identidade docente. 

A complexidade da docência traz ao profissional o desafio da busca constante 

pela formação, o que pode acontecer em momentos dedicados a esta finalidade ou 

através de situações diárias na escola. Paulo Freire, em uma de suas cartas aos 

professores, no livro Professora sim, tia não (1997), enfatiza o fato de que não existe a 

possibilidade de ensino sem aprendizagem. O docente deve ser um constante 

discente, em toda sua atuação; a aprendizagem está, intrinsecamente, ligada e é 
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importante que o professor reconheça e busque isso, para que, assim, suas aulas 

possam ser atrativas, e fomentem nos alunos o desejo pelo conhecimento. Nas 

palavras de Freire  

 

(...) o aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o 
ensinante aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o 
pensado, rever-se te, humilde, em suas posições; em que procura envolver-
se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que 
ela os faz percorrer. (FREIRE, 1997, p. 19) 

 

Dessa forma, o professor necessita ser flexível e principalmente aberto ao 

novo; ser humilde no sentido de reconhecer que ninguém é detentor da “verdade”, 

como algo “pronto” e inquestionável. A cada dia, precisa estar aberto à busca de 

novos conhecimentos em uma sociedade que está em contínua transformação.  

Neste contexto, o profissional da educação, para se adequar a essas 

transformações, necessita aprender continuamente.  A aquisição de conhecimento 

não termina na graduação e o professor deve reconhecer isso, atentando ao fato de 

que esse processo se perpetua por toda vida profissional. Essa aquisição de 

conhecimento pode ocorrer dentro e fora do local de trabalho. A chamada formação 

in loco (dentro do local de trabalho) pode acontecer de diversas formas e uma delas é 

a chamada Reunião pedagógica.  

Segundo Bruno e Christov (2000) a reunião pedagógica se mostra como um 

momento oportuno para a troca de conhecimentos e a reflexão coletiva que são 

grandes aliadas para o aperfeiçoamento do trabalho docente. Nas palavras das 

autoras, 

 

A importância dessa reflexão está na oportunidade de os professores 
avaliarem sua prática, trocarem experiências com os colegas, 
aprofundarem seus conhecimentos relativos ao processo de ensino. 
(BRUNO E CHRISTOV, 2000, p.56) 

 

  A troca de conhecimento com os pares e a realização do trabalho coletivo, 

segundo Fusari (1993), exige que os educadores tenham pontos de partidas e pontos 

de chegadas comuns, o que é fundamental para alcançar o objetivo educacional de 

formação dos sujeitos e de transmissão do conhecimento, historicamente, acumulado.  
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Essa formação continuada deve oferecer uma reflexão entre teoria e prática; 

daí a relevância desses espaços de formação constituídos no interior da escola, 

possibilitando  aos docentes, a oportunidade de compartilhar,  avaliar e aperfeiçoar 

suas práticas. 

Durante a formação continuada, diversos aspectos devem ser evidenciados 

como os avanços tecnológicos; a preocupação em formar alunos com senso crítico e 

com plena participação na sociedade; e a valorização do papel proativo docente no 

desenvolvimento proposta pedagógica (VOGT E MOROSINI, 2012)  

     A formação continuada e sua importância são reconhecidas na 

legislação, quando asseguradas como direito, conforme expresso na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional  (LDB, n° 9.394/1996) que no artigo 62, parágrafo 1º e 

2º: 

 

§1° A União, o DF, os estados e os municípios, em regime de colaboração, 
deverão promover a formação inicial, e continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério. 
§ 2° A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância (BRASIL, 
1996) 

 

 A ideia de garantir condições para a formação docente continuada também se 

faz presente na Lei Federal n° 11.738/2008, citada anteriormente. Além de instituir 

um piso salarial nacional, trata de questões relativas às condições de trabalho e 

estabelece orientações para a carga horária do professor, com a previsão de tempo 

destinado às atividades extraclasse. Essas atividades dizem respeito ao trabalho 

pedagógico, mas não são desempenhadas em sala de aula, junto aos discentes. Trata-

se de atividades como: planejamento, preparação de aulas, formação continuada e 

capacitação.  

A reunião pedagógica é um destes tempos destinados a atividades 

pedagógicas que vão além da docência, e que, segundo os respondentes do 

questionário de nosso estudo exploratório, constitui o momento no qual se discutem 

as atuais políticas educacionais. Mas, como este momento tem funcionado? Para 

responder a esta questão, vamos tratar a seguir, de uma das realidades pesquisadas, 

a rede municipal de ensino de Juiz de Fora.  



     718 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

A organização do tempo docente na rede municipal de Juiz de Fora 

  

Antecedendo a Lei Federal, a rede municipal de ensino de Juiz de Fora já 

discutia a necessidade do professor ter em sua carga de trabalho, tempo destinado à 

realização de atividades extraclasse. No final da década de 1990, os professores da 

rede envolvidos com a organização do trabalho no sistema de ciclos, reivindicavam 

mais tempo para planejamento, o que gerou impasses com a Secretaria de Educação e 

contribuiu para que um vereador da cidade, ex-presidente do sindicato dos 

professores, apresentasse uma lei aprovada sob o n° 9.732/2000 que regulamentou a 

jornada semanal do pessoal do quadro de magistério municipal.  

Em seu artigo 2°, estabelece que 

 

O professor regente terá 18 (dezoito) horas (aula de regência, ficando as horas 
restantes da jornada destinada ao exercício de atividades docentes extra-
classe, não sendo estas atividades, obrigatoriamente, exercidas na escola. 
(JUIZ DE FORA, 2000, grifos nossos) 

 

A não obrigatoriedade que o tempo fosse cumprido dentro da escola, gerou 

uma interpretação de que este tempo deveria ser usufruído fora da escola. Para 

muitos docentes, o momento que deveria ser usado para planejamento, formação e 

outras atividades afins, passou a ser compreendido como um momento de não estar 

na escola, ganhando a conotação de “dia de folga”.  

O resultado desta compreensão foi a dificuldade enfrentada pelas equipes 

gestoras das escolas para  conseguirem reunir os professores, pois muitos entendiam 

que o tempo extraclasse deveria ser exercido fora da escola. Buscando resolver este 

impasse, uma nova legislação foi criada. A lei n° 11. 169/2006 dispõe sobre 

pagamento de adicional ao servidor do quadro de magistério, para comparecimento 

à reunião e planejamentos pedagógicos.  

A partir dessa lei, diretores (as), professores (as), coordenadores (as) e 

secretários (as), ao participarem da reunião mensal, passaram a receber uma 

bonificação. A possibilidade de um incentivo que complementasse a renda mensal, 

fez com que mais professores participassem das reuniões pedagógicas. Apesar de a 

bonificação ter contribuído para o comparecimento dos profissionais nas reuniões, as 
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respostas ao questionário piloto, instrumento de pesquisa de nosso estudo, sinalizam 

que nem sempre as reuniões têm se constituído em espaço de formação continuada.  

Quando perguntados sobre o que era discutido nesses momentos, 47,5% dos 

respondentes disseram que tratam questões relativas à aprendizagem dos alunos 

(planejamento, reprovação, material didático). Outros (25%) disseram discutir 

questões relativas à indisciplina e 12,5% indicaram questões burocráticas.  

Esses temas são pertinentes à reunião pedagógica, porém para que 

contribuam com a formação continuada, seria necessário que estivessem pautados 

em fundamentos teóricos, contribuindo para a resolução dos problemas 

diagnosticados.  Todavia, devido às limitações do instrumento de pesquisa ainda não 

nos é possível estabelecer esta vinculação, carecendo de aprofundamentos 

posteriores.   

 

Considerações parciais  

 

A partir das análises preliminares, depreendemos que a Reunião Pedagógica, na 

rede municipal de ensino de Juiz de Fora, atende ao dispositivo legal, garantindo a 

existência de tempo destinado às atividades extraclasse. As respostas ao questionário 

indicam ser, este momento, um espaço privilegiado de compartilhamento do 

trabalho docente. Entretanto, segundo Sagrilo (2012) a reunião pedagógica tem 

perdido sua principal função que é propiciar formação continuada. O resgate desta 

função requer a ruptura de um modelo de formação individualista, sendo necessário 

que os professores estejam engajados para a realização desse momento, trabalhando 

conjuntamente com equipe gestora, a fim de alcançar uma formação colaborativa e 

mais adequada à realidade da escola.  

Nesse sentido, apontamos a necessidade de esclarecer algumas questões que 

indiquem como estas reuniões têm contribuído para a formação continuada na 

realidade investigada, tais como: de que forma é organizado o tempo dedicado à 

reunião? Este tempo é suficiente? Como são estabelecidas as pautas a serem tratadas 

na reunião? Quais são os assuntos tratados? Por quem e como são planejadas as 

reuniões? Tais questões poderão ser tratadas em estudos posteriores. 
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Introdução 

 

Atualmente, a fabricação dos alimentos é feita em larga escala e isso 

desfavorece a preservação do meio ambiente, pois são geradas grandes quantidades 

de embalagens, que são dispensadas irregularmente: espalhadas pelas ruas, jogadas 

em terrenos baldios, praças, ambientes públicos diversos e até no leito dos rios. E isso 

promove, entre outras coisas, o desenvolvimento de transmissores de doenças e a 

contaminação do solo e de lençóis freáticos. 

Uma das possíveis causas desse descarte irregular é a falta de preocupação do 

consumidor de alimentos industrializados com o destino final das embalagens 

adquiridas. Apesar da ampla divulgação das consequências negativas, 

proporcionadas pelo acúmulo do lixo, o que falta para muitos é a falta de um espaço 

que proporcione a reflexão sobre suas atitudes em relação ao lixo gerado em um 

cenário mais amplo. 

Assim, visando despertar os alunos para a problemática do lixo gerado pelas 

embalagens dos alimentos, de modo que também fosse possível aliar o conhecimento 
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proporcionado pelo estudo da Química com a melhoria de vida da sociedade, cinco 

bolsistas de iniciação à docência do subprojeto Química do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob 

orientação da professora supervisora, elaboraram e desenvolveram um projeto 

intitulado “Embalagens dos alimentos”, em uma das escolas parceiras. 

Consideramos que a escola é um ambiente propício para a troca de saberes e 

multiplicação e disseminação de ideias, assim como Lima (2004), que afirma ser a 

instituição escolar um local privilegiado para a inserção da educação ambiental, para 

estabelecer conexões e informações, como uma das possibilidades para criar 

condições e alternativas que estimulem os alunos a terem concepções e posturas 

cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, principalmente, perceberem-se como 

integrantes do meio ambiente.  

A atividade descrita nesse trabalho foi uma das etapas do projeto que se 

voltou a iniciar um debate sobre a temática, de modo que os discentes pudessem 

refletir sobre suas atitudes atuais e futuras sobre o lixo produzido, sob quatro 

questões norteadoras: Quando o lixo sai das casas para onde ele vai? Todo lixo é 

direcionado para a reciclagem? Como estará o planeta no futuro se nada for 

mudado? Afinal, aonde vai o lixo que eu joguei aqui? 

 

O lixo gerado pelas embalagens de alimentos 

 

A maioria do lixo doméstico possui quantidades consideráveis de embalagens que 

são descartadas e grande parte é proveniente dos alimentos. De acordo com a cartilha 

da Associação Brasileira de Embalagens (ABRE, 2012, p. 3): 

 
[...] a utilização da embalagem está diretamente atrelada ao nosso estilo de 
vida, tendo uma função tão fundamental que passa a ser confundida como o 
próprio produto em si. Alimentos, produtos de higiene e limpeza, 
cosméticos, medicamentos, bebidas e bens de consumo em geral, só 
sobrevivem no mundo atual porque contam com uma embalagem adequada 
que lhes garante proteção durante as etapas de transporte, estocagem, 
manuseio e consumo, mantendo as propriedades físicas e naturais do 
produto bem como higiene e segurança para o consumidor. 
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Apesar das embalagens fazerem parte do nosso cotidiano, ainda são poucas as 

ações que se voltam a reduzir os impactos trazidos pela sua evolução ao longo dos 

anos. Historicamente, a partir da Revolução Industrial, alteraram-se os modelos de 

produção, e aos alimentos foram incorporadas diferentes substâncias, a fim de 

prolongar o período de validade, o que levou ao aumento na comercialização dos 

mesmos. E acompanhando as mudanças na produção dos alimentos, as embalagens 

também foram se apresentando com novos materiais: plástico, alumínio, papelão. 

Alguns desses com tempo de degradação curto, outros, porém, levam anos para que 

isso possa acontecer, sem respeitar a capacidade de recuperação dos recursos 

naturais. 

Atualmente, os meios de fabricação, o reuso e o inventivo à reciclagem, são 

fortemente associados a um trabalho pouco valorizado, quase excludente, de uma 

parte da população carente de possibilidades de emprego. Faltam políticas públicas 

incentivadoras para a profissionalização dos referidos trabalhadores. Com isso, o ato 

de reciclar não é percebido como uma contribuição individual, necessária para o 

bem-estar coletivo. E a cada atividade escolar que permite uma reflexão sobre isso, 

são incorporadas às responsabilidades dos discentes a seguinte premissa: o que 

acontece com o lixo que descarto está associado ao próprio estilo de consumo.  

 

Formação do cidadão e Educação ambiental 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) (BRASIL, 1996), é 

obrigatório o ensino de Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, de modo 

que se promova uma reflexão e mudanças de atitudes em relação a preservação do 

meio ambiente. Segundo a Lei n° 9.795 (BRASIL, 1999), em seu Art. 1º: 

 
Art. 10: Entende-se por educação ambiental 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 à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. 

 

Nesse sentido, Guimarães (2005) aponta a importância da Educação Ambiental, a 

qual pode e deve ser trabalhada na Educação Básica: 
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A Educação Ambiental vem sendo considerada interdisciplinar, orientado 
para a resolução de problemas locais. É participativa, comunitária, criativa e 
valoriza a ação. É transformadora de valores e atitudes através da 
construção de novos hábitos e conhecimentos, conscientizadora para as 
relações integradas ao ser humano, sociedade, natureza, objetivando o 
equilíbrio local e global, melhorando a qualidade de todos os níveis de vida 
(p.17). 

 

A partir dos trechos destacados anteriormente, podemos compreender a 

Educação Ambiental como um dos pilares para a formação do cidadão. Mas para 

isso, o educando precisa reconhecer e se sentir como parte do ambiente em que vive, 

identificar como as relações harmônicas que se estabelecem com a natureza, sem 

causar degradação, e preservando os recursos naturais. Através desse conhecimento, 

o indivíduo irá desenvolver valores que permitem uma convivência em sociedade 

com mais qualidade. Partindo do conhecimento sobre práticas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável do planeta, os alunos se tornam responsáveis pelas 

ações no futuro.  

Para a Declaração da Conferência Intergovernamental (1997, p.6),  

 
A educação ambiental tem por finalidade criar uma consciência, 
comportamentos e valores com vistas a conservar a biosfera, melhorar a 
qualidade de vida em todas as partes e salvaguardar os valores éticos, assim 
como o patrimônio cultural e natural, compreendendo os sítios históricos, as 
obras de arte, os monumentos e lugares de interesse artístico e arqueológico, 
o meio natural e humano, incluindo sua fauna e flora, e, os assentamentos 
humanos.  

 

Desenvolvimento do projeto 

  

A partir desse contexto, desenvolvemos uma das atividades do projeto com os 

estudantes do segundo ano do Ensino Médio, totalizando 21 discentes, dentro da sala 

de aula. Inicialmente, abordamos as embalagens através do contexto histórico, 

destacando que a sua constante evolução é fruto de conhecimentos científicos 

aperfeiçoados para atender às necessidades da sociedade. Um exemplo disso é a 

embalagem Tetra Pak® (Figura 1) criada para armazenar uma determinada 

quantidade de leite, e na qual cada material tem uma função específica. 
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Figura 1: Embalagem Tetra Pak® 

 
Fonte:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Camadase

mbalagemlongavida.jpg/1024pxCamadasembalagemlongavida.jpg 

 

Projetamos as informações sobre diferentes tipos de materiais e os respectivos 

tempos de degradação (Tabela 1).  E durante este momento, junto com os discentes, 

concluímos que cada alimento precisa ser embalado por um material específico.  

 

Tabela 1: tempo de degradação de diferentes materiais 

MATERIAL TEMPO DE DEGRADAÇÃO 

Papel e papelão 6 meses 

Plásticos (embalagens) Até 450 anos 

Plástico (PET) Mais de 100 anos 

Alumínio 200 a 500 anos 

Vidro Indeterminado 

Tetra Pak Até 100 anos 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Logo após, o foco foi a sustentabilidade. Sabe-se que: 
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As ações para a sustentabilidade podem estar presentes nas mais simples 
atitudes diárias de um sujeito até àquelas mais complexas e significativas 
que devem ser realizadas por grandes empresas para a materialização do 
desenvolvimento de um efetivo processo para reduzir os impactos 
ambientais decorrentes do processo produtivo (SANTOS; SILVA, 2017, p. 
72). 

 

Então, começamos uma discussão a fim de que os estudantes 

compreendessem a diferença entre reciclagem e reuso, que apesar de serem palavras 

semelhantes, apresentam sentidos bem diferentes. Na reciclagem, o lixo é processado 

e transformado em outro tipo de material. Já a reutilização do material não requer 

nenhuma transformação, apenas uma outra utilidade, diferente da inicial, destinada 

a ela. Como os dois processos beneficiam o meio ambiente, os alunos foram 

convidados e refletir sobre as formas de ajudar o meio ambiente, em relação a 

quantidade de lixo que é gerada diariamente, de modo que pensassem em 

alternativas para a reutilização das embalagens de alimentos. Muitas ideias surgiram 

e foram apresentadas pelos discentes, o que promoveu o debate sobre o possível 

destino que algumas embalagens poderiam ter, antes de serem consideradas como 

lixo.  

 
Os alunos precisam saber que eles podem preservar com atitudes simples, 
porém, importantes para o meio ambiente e para o ser humano, ao trazer 
política dos 4R´s (redução de resíduos; reutilização dos materiais; 
restauração e reciclagem) para a sala de aula, que consiste em mostrar aos 
alunos que eles podem rever as ações realizadas no seu dia a dia, e que ao 
tomar decisões mais ecológicas, tais como a redução dos resíduos, a 
reutilização de materiais já velhos e usados, a restauração de peças antigas e 
a reciclagem de embalagens domésticas, mostrando na prática que a 
reciclagem existe para evitar a destruição do nosso planeta e a preservação 
do meio ambiente e assim preservando para o no futuro. (RODRIGUES et 
al., s/d, p. 2). 

  

Após, mencionamos que na escola havia cestas de lixo diferenciadas e 

destacamos o quanto era importante a utilização da coleta seletiva nos ambientes de 

trabalho, escolar e doméstico. Explicamos que a seleção é basicamente uma separação 

prévia de materiais com características similares, onde cada tipo possui um processo 

de reciclagem diferenciado. “A coleta seletiva se constitui como um processo de 

valorização dos resíduos, em que estes são selecionados e classificados na própria 

fonte geradora, visando seu reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo” 

(DIDONET, 1999, p. 17). Depois da coleta seletiva, alguns resíduos podem ser 
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direcionados para a reciclagem, o aterro sanitário, a incineração ou compostagem, 

porém, esses três últimos não foram enfatizados.  

Exemplificamos as reciclagens de alguns materiais como o alumínio, papel e a 

garrafa PET, mostrando através de slides os processos e alguns produtos que podem 

ser gerados, além de sua utilização para o artesanato.   

Prosseguimos, questionando aos estudantes, se eles tinham conhecimento sobre a 

coleta seletiva realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora – MG - se ela acontecia no 

bairro onde moravam; quais eram os dias da coleta seletiva e se os mesmos 

separavam o lixo para a reciclagem.  

Aproveitamos para ressaltar como as ações individuais refletem no coletivo e que 

essa percepção faz parte do aprendizado sobre a preservação ambiental. 

Considerando que: 

 

[...] a escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar o aluno a 
buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o 
ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando-o a analisar 
criticamente os princípios que tem levado à destruição inconsequente dos 
recursos naturais e de várias espécies. Tendo a clareza que a natureza não é 
fonte inesgotável de recursos, suas reservas são finitas e devem ser 
utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício e considerando a 
reciclagem como processo vital (EFFTING, 2007, p. 8). 

 

Ao final, foi exposta uma imagem que escolhemos por achá-la impactante e 

adequada para uma reflexão final (Figura 2). A partir dela, solicitamos aos alunos 

que produzissem um relato sobre as atividades feitas, desde o aprendizado da 

evolução das embalagens até a problematização da questão ambiental. Cada um 

poderia escrever sobre a ideia ou o sentimento associado ao observar a imagem.  

Um fato que nos chamou a atenção é que devido às discussões geradas e ao 

conhecimento da ampla diversidade de composição das embalagens, os discentes 

começaram a perceber o desequilíbrio entre o que descartamos e o que reutilizamos. 
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Figura 2: Imagem apresentada no final da atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://image.slidesharecdn.com/gestodedesign-

embalagemsustentavelgilsonruizfinal-111114102216-phpapp01/95/gesto-de-design-

embalagem-sustentavelgilsonruizfinal-16-728.jpg?cb=1321268417 

  

 

Considerações finais 

 

Notamos que a temática das embalagens gerou polêmica, em relação aos 

alimentos consumidos pelos jovens. As aulas dialogadas, diferentes da aula 

tradicional, representaram também um espaço para a turma expressar as suas 

opiniões e ideias. 

Através dos relatos produzidos, os discentes demonstraram a percepção dos 

impactos causados por embalagens provenientes do consumo de alimentos, 

reconhecendo o desperdício e a possibilidade de reutilização das mesmas.  

Ao final, foi perceptível, que o cuidado com o meio ambiente é 

responsabilidade de todos nós, pois parte do lixo produzido hoje existirá no Planeta 

durante vários anos, pois o tempo de degradação de alguns materiais é longo. 

Assim, ao educar o aluno para reconhecer e preservar o meio ambiente, ocorre 

uma sensação de pertencimento, o que contribui para a sua formação como sujeito 

responsável e cidadão crítico.  
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Resumo 
A área do profissional da Educação Física no Brasil possui várias visões diferentes pela 
sociedade, tanto a área escolar, quanto a área do fitness e do esporte. É uma perspectiva 
comum entre os sujeitos enxergar o professor de Educação Física como um recreador, que 
não necessita de conhecimentos aprofundados para “conduzir a diversão” dos seus alunos. 
Apesar da exigência de um nível de qualificação com formação superior, ainda existem 
fatores que contribuem para uma visão simplista e reducionista da prática profissional da 
Educação Física. Com isso este trabalho tem como objetivo apresentar um cenário da visão 
que a Educação Física tem perante a sociedade, debatendo aspectos históricos e questões 
relacionadas a atuação profissional do professor de Educação Física. Para isso foi realizada 
uma revisão de literatura tendo como referência trabalhos disponíveis em bases de dados de 
artigos acadêmicos, teses e dissertações. A discussão da forma como a Educação Física 
escolar é vista pela sociedade contribui para que profissionais e acadêmicos possam refletir 
sobre suas práticas e analisar sobre quais maneiras eles próprios acabam contribuindo para a 
forma coma a Educação Física é vista. Com o levantamento bibliográfico foi identificado que 
as concepções que os sujeitos têm relacionadas à Educação Física, são oriundas de diversas 
fontes, mas principalmente vem das suas próprias experiências pessoais ligadas a área e da 
imagem que a mídia repassa. Nesse sentido é discutido no trabalho os fatores históricos que 
levaram a essa visão simplificada que a Educação Física escolar tem perante a sociedade, 
bem como o poder que a mídia exerce nessa relação. É abordado ainda como a área vem 
evoluindo do ponto de vista do seu comprometimento com a educação como um todo, sem 
deixar de tratar do corpo físico, mas também incluindo nas suas práticas uma abordagem 
cultural e social do homem, e, como isso vem contribuindo para, aos poucos, mudar a 
realidade da Educação Física nas escolas. Com isso percebeu-se que apesar dos avanços, a 
área ainda sofre com fatores que interferem negativamente no que tange a intervenção de 
seus profissionais. Assim, cabe aos próprios docentes, trabalhar para demonstrar a 
importância que a Educação Física tem dentro da escola, para que, entre outras coisas, as 
condições de trabalho evoluam, a partir da percepção da importância da disciplina dentro do 
contexto escolar, e, que se aumente o reconhecimento social em direção a uma visão mais 
realista da profissão.  
Palavras-chave: Educação Física; Reconhecimento Social; Valorização Profissional. 

 

Introdução 

 

 A área do profissional da Educação Física no Brasil possui várias visões 

diferentes pela sociedade, tanto a área escolar, quanto a área do fitness e do esporte. 

É uma perspectiva comum entre os sujeitos enxergar o professor de Educação Física 
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como um recreador, que não necessita de conhecimentos aprofundados para 

“conduzir a diversão” dos seus alunos.  

 Essa visão está ligada, entre outros motivos, ao processo histórico de 

desenvolvimento da Educação Física no país. No passado a maioria dos sujeitos 

responsáveis pela atividade profissional na área não eram formados em nível 

acadêmico. Eram pessoas com experiência prática em uma determinada modalidade 

esportiva ou atividade física que passava a ser o professor, trabalhando 

predominantemente fatores ligados a essa experiência prévia. 

 Com o aumento dos cursos superiores de Educação Física, com a revolução 

pedagógica da área nos anos 1980 e com a regulamentação da profissão nos anos 

1990 esse cenário foi sendo alterado de forma que o professor de Educação Física 

passasse a ser um intelectual das dimensões de conhecimentos envolvidas no aspecto 

da cultura corporal de movimento. Assim, passa-se a ser exigida um nível de 

qualificação que anteriormente não era necessário, contudo ainda existem fatores que 

contribuem para uma visão simplista e reducionista da prática profissional da 

Educação Física. 

 

Um breve histórico da educação física no brasil 

 

 Como atividade institucionalizada, a Educação Física chegou ao Brasil no 

início do império, sendo desenvolvida exclusivamente pelas instituições militares, 

aplicada majoritariamente por meio dos métodos ginásticos calistênicos europeus. A 

prática da Educação Física nas escolas brasileiras só iniciou em 1851 com a reforma 

Couto Ferraz (METZNER e RODRIGUES, 2011).  

 Durante a República a Educação Física passou por algumas transformações 

para sua disseminação pelas escolas do país. Para Metzener e Rodrigues (2011) foi a 

partir daí que a Educação Física começou a se consolidar efetivamente dentro das 

instituições de ensino no Brasil. Contudo ela ainda estava fortemente baseada nos 

métodos ginásticos europeus que de acordo com Soares (2012) conferiam à Educação 

Física uma perspectiva eugênica, higienista e militarista, na qual o exercício físico 
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deveria ser utilizado para aquisição e manutenção da higiene física e moral, 

preparando indivíduos fisicamente fortes e saudáveis.  

 Com o início do regime militar a ideia de alienação do povo por meio da 

Educação Física ainda se manteve, contudo foram modificados os seus métodos. 

Deixou-se de lado a ginástica e investiu-se no esporte como massa de manobra. O 

desenvolvimento em grande escala do esporte a partir da escola, seja visando o 

rendimento ou a recreação, servia como forma de alienação e com propósitos 

políticos, valendo-se da sua prática e da realização de eventos para desviar a atenção 

das tensões políticas e ideológicas da época (BERTINI JUNIOR e TASSONI, 2013).  

 Desde a sua implementação como disciplina nas escolas até o início da década 

de 1980 a Educação Física brasileira passou por algumas mudanças no que diz 

respeito aos seus métodos e objetivos de atuação, mas sempre enxergando o homem 

apenas do ponto de vista biológico, procurando preparar o corpo físico. De acordo 

com Oliveira e Daolio (2011), tratava-se de uma prática que não considerava o 

contexto dos sujeitos e que tinha como preocupação a educação do físico, pautada 

numa concepção natural de ser humano. 

 As discussões em torno da diversidade de conhecimentos e possibilidades no 

campo da Educação Física tiveram início na década de 1980. A partir de então a 

naturalização da Educação Física começou a ser questionada e começou a se pensar 

no ser humano não somente como um ser biológico mas também como um ser social 

e cultural. Este período foi marcado pela inserção das ciências humanas no cenário 

acadêmico da Educação Física levando a uma crise epistemológica que culminou 

com a ampliação da visão da área e de sua ação pedagógica (OLIVEIRA e DAOLIO, 

2011).  

 Sem deixar de tratar do corpo físico, mas também incluindo nas suas práticas 

uma visão cultural do homem a Educação Física passa a lidar com inúmeros 

questionamentos de como trabalhar o componente biológico integrado ao fator social 

que caracteriza o homem de forma a desenvolver uma ação que promova essa 

interação de forma efetiva, levando em consideração os diversos contextos 

socioculturais existentes no Brasil. Assim, a Educação Física começa sua trajetória em 

um contexto mais voltado para a educação do cidadão sob diversos aspectos, desde o 
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ponto de vista escolar e cultural até o da promoção da saúde e qualidade de vida por 

meio da prática orientada de atividades físicas. 

 

Como a sociedade vê o professor de educação física 

 

 As concepções que os sujeitos têm relacionadas a profissão de Educação Física, 

são oriundas de diversas fontes, mas principalmente vem das suas próprias 

experiências pessoais ligadas a área e da imagem que a grande mídia passa. Outro 

aspecto a considerar, é a imagem que alguns profissionais repassam, e que pode 

influenciar de alguma maneira na visão das pessoas sobre a área, associando casos 

isolados a uma característica comum a todos. 

Em relação às vivências, grande parte dos sujeitos adultos de hoje foram 

alunos de uma Educação Física escolar predominantemente tecnicista, que visava o 

vigor físico e o desenvolvimento do esporte sem levar em conta os diversos contextos 

nos quais os alunos estavam inseridos. Geralmente essas aulas eram ministradas por 

professores de corpos bem definidos e que se utilizavam de técnicas de ensino 

repetitivas e de baixa complexidade. Isso contribuiu para uma associação da prática 

profissional da Educação Física com um baixo nível de exigências intelectuais, 

criando um estereótipo de certa maneira negativo do profissional e da área como um 

todo. Isso está ligado ao que Guaita e Silva (2007) colocam que dentro da dinâmica 

escolar, a Educação Física é vista historicamente como uma disciplina a parte, 

ocupando, dentro da hierarquia dos saberes escolares, uma posição secundária, com 

o estigma de uma certa inutilidade nos processos de formação humana.  

 Quanto a imagem passada pela mídia, esta pode ser analisada de diversas 

maneiras. Profissionais de Educação Física são retratados e expostos nos mais 

diversos meios, como novelas, filmes, transmissões esportivas, revistas e jornais. De 

acordo com Hammes e Weiss (2011), a mídia é um excelente meio para a divulgação 

da imagem do profissional de Educação Física, contudo é necessária uma capacidade 

crítica para analisar se a imagem transmitida é positiva ou negativa dentro desse 

contexto.  
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 Nos programas de televisão e reportagens que tratam dos exercícios físicos 

como fonte de saúde e bem-estar, muitas vezes é percebido que os profissionais 

convidados para respaldar as informações a serem transmitidas sobre o assunto não 

são professores de Educação Física, e sim médicos ou outros profissionais de saúde. 

Tais profissionais tem reconhecidamente seu valor em relação a outros aspectos da 

saúde humana, mas quando se trata de atividade física, o profissional de referência é 

o professor de Educação Física. Quando isso ocorre, a mídia retrata claramente uma 

imagem que a sociedade tem deste profissional, que está muito mais ligada a 

atividades de baixa complexidade do que a aspectos técnicos especializados da área 

da saúde e da educação. 

 Nesse sentido, Assis e Ventura (2007) realizaram um estudo analisando o 

aparecimento dos professores de Educação Física na mídia impressa e verificaram 

que ela pouco tem contribuído para melhorar e aumentar o conhecimento da 

sociedade sobre a importância deste profissional. Ao deixar de exibi-lo em matérias 

relacionadas às suas competências, ou quando o é apresentado ocupando-se apenas 

de notas curtas, demonstra um menosprezo do profissional, sendo ele julgado como 

incapaz de dar opiniões e de debater sobre determinados assuntos. 

Uma outra forma bastante comum de retratação do professor de Educação 

Física pela mídia brasileira é por meio das telenovelas. São apresentados professores 

de Educação Física “sarados”, que geralmente não tem papel de destaque na trama, e 

em cenas que mostram a atuação profissional trabalhando atividades simples, 

generalistas e de aparecimento muito breve. Em um estudo de 1997, Lois e Carvalho 

já vinham discutindo sobre a forma como o professor de Educação Física é retratado 

nas novelas e como isso influencia na visão das pessoas sobre este profissional. Uma 

contatação dos pesquisadores foi de que geralmente os professores de Educação 

Física que aparecem nas novelas estavam preocupados somente com o culto ao 

corpo, deixando de lado a disseminação da atividade física como ferramenta de 

melhoria da qualidade de vida (LOIS e CARVALHO, 1997). Isso contribui para a 

criação de em estereótipo desse profissional relacionado somente às questões físicas e 

deixando de lado as capacidades intelectuais necessárias para o desenvolvimento do 
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seu trabalho junto a sociedade. Em um trecho de seu estudo os autores demonstram 

tal fato. 

 Ao entrevistar indivíduos consumidores do referido programa, os 

pesquisadores contataram que 40% disseram não perceber importância na presença 

de um professor para a realização de atividades físicas e 70% afirmaram que um 

professor de Educação Física deve possuir uma boa forma física e resistência (LOIS e 

CARVALHO, 1997). Isso mostra a influência deste veículo de comunicação na 

formação de opinião das pessoas em relação à Educação Física.  

 Outro trabalho que trata da imagem do professor de Educação Física 

transmitida pelas novelas é o realizado por Cândido e colaboradores de 2015. Nele os 

autores analisam a representação da Educação Física em uma determinada novela 

fazendo comparações e reflexões com outras novelas e com a realidade.  

 

Nas telenovelas exibidas pela emissora em questão, geralmente os 
profissionais de Educação Física exibem corpos jovens e atléticos, tendo na 
maioria das vezes, as suas imagens associadas à conquista e sedução. Um 
destes exemplos ocorreu ... no ano de 2007, onde ... personagem ... tentava 
seduzir as alunas da academia. Atuando como professor de Educação Física 
sem possuir formação acadêmica, o personagem causou grande 
descontentamento por parte de diversos profissionais da área, que 
recorreram ao Conselho Federal de Educação Física, conseguindo que o 
personagem fosse removido da função. (CÂNDIDO, et. al. 2015, p. 95) 

 

 Apesar de mostrar um lado negativo, também pode-se perceber o 

descontentamento dos profissionais de Educação Física que se mostraram 

profundamente incomodados com a situação e tomaram medidas para amenizar o 

problema, que caso não fosse sanado poderia além de estimular ainda mais a criação 

de estereótipos negativos da área poderia ainda causar prejuízos sob diversos 

aspectos para vários profissionais.  

 Com esse tipo de exposição fica difícil transmitir para as pessoas o real valor 

da profissão de Educação Física, uma vez que se percebe de maneira geral um baixo 

conhecimento da sociedade sobre questões ligadas à área, apesar da sensação de 

familiaridade que muitos tendem a ter com assuntos ligados a atividade física.  
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A realidade da educação física  

  

 No âmbito escolar, a área da Educação Física, devido às suas peculiaridades, 

talvez seja uma das mais afetadas pela dificuldade em ofertar condições mínimas 

para o professor. Além das questões comuns a todos os professores da escola, ainda é 

possível destacar a falta de locais e materiais apropriados para o desenvolvimento 

das aulas e o desprestígio desta disciplina, causado pelos estereótipos sociais, em 

relação às demais matérias ofertadas na escola, sendo que esses fatores podem ter 

uma relação de interdependência. Tal situação aliada com outras limitações fazem 

prevalecer nas escolas brasileiras três tipos principais de práticas pedagógicas dos 

professores de Educação Física segundo Silva e Bracht (2012): a primeira relacionada 

ao método tradicional, do desenvolvimento esportivo como meio e finalidade da 

Educação Física, a segunda é chamada “pedagogia da sombra” ou do “professor rola 

bola” em que o professor apenas supervisiona os alunos em um momento de lazer 

com a função de “aliviar” o tédio das outras disciplinas, e, a terceira e menos comum 

é aquela prática que busca trabalhar todo o potencial pedagógico e educacional que a 

Educação Física pode proporcionar para o aluno utilizando as abordagens 

metodológicas desenvolvidas com o movimento de renovação da Educação Física 

pós década de 1980. Assim, o professor de Educação Física que utiliza dessas 

abordagens, é aquele que: 

 

busca: a) inovar os conteúdos da Educação Física, ampliando-os para além 
dos tradicionais esportes, tematizando outras manifestações da cultura 
corporal de movimento, além de considerar como conteúdos de aula os 
aspectos ligados ao conhecimento sobre a cultura corporal de movimento, 
como conhecimentos fisiológicos, antropológicos, sociológicos, etc. tratando-
os contextualizadamente, portanto, articulando teoria e prática; b) modificar 
o trato deste conteúdo, não mais se resumindo a apresentar os gestos 
considerados corretos, e sim, envolvendo o aluno como sujeito do 
conhecimento, construindo um ambiente de co-gestão das aulas; c) utilizar 
diferentes formas de avaliação que envolvam o aluno nas decisões do que 
avaliar, como avaliar e, mesmo, no próprio ato de avaliação (auto-avaliação); 
d) articular a EF de forma mais clara e orgânica ao projeto pedagógico da 
escola. Essas características podem se apresentar isoladamente ou então de 
forma combinada (SILVA e BRACHT, 2012, p. 82-83). 
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 Neste caso devido a sua complexidade, as abordagens mencionadas são as que 

mais dependem das condições que o professor encontra para trabalhar. Para exercer 

seu trabalho da melhor maneira para o aluno o professor precisa estar motivado e 

satisfeito com o seu trabalho sob diversos aspectos, incluindo o reconhecimento. 

Contudo não é isso que se vem observando na carreira docente na área da Educação 

Física. De acordo com Both e Nascimento (2009, p. 169), “o ambiente de trabalho 

nesta área tem favorecido o surgimento de doenças laborais, tais como Síndrome do 

Esgotamento Profissional, estresse, dependências químicas, doenças no aparelho 

fonador, entre outras”.  

 Na área esportiva o professor de Educação Física geralmente é aquele que 

trabalha em clubes que visam o rendimento de seus atletas. Esses profissionais, 

apesar de em muitos casos trabalharem em condições adversas, talvez sejam os que 

mais angariam reconhecimento por parte da sociedade. Eles são aqueles que formam 

os campeões, os atletas que representam alguma parcela da sociedade, como um 

estado ou até mesmo o país inteiro, e consequentemente representam as pessoas. São 

vistos como pessoas importantes nesse processo e por isso tem seu capital intelectual 

reconhecido e valorizado. 

 Contudo isso parece ocorrer apenas nos clubes com finalidades de lucro e 

organizado de forma privada. As ações esportivas mantidas pela máquina pública na 

maioria das vezes não oferecem condições adequadas para o desenvolvimento do 

trabalho desses profissionais. De acordo com Santos (2014), é muito difícil ser um 

treinador esportivo devido à falta de reconhecimento profissional aliado a um 

ineficiente sistema de apoio para o desenvolvimento das atividades por parte do 

estado.  

 No campo de atuação do fitness e da atividade física como forma de promoção 

da saúde, são diversas as situações que permeiam a realidade dos profissionais de 

Educação Física. É um campo que assim como a docência sofre com vários problemas 

que limitam o desenvolvimento profissional. Geralmente são mal remunerados, 

trabalham com carga horária elevada, possuem vários vínculos empregatícios e 

sofrem pressões desproporcionais para aumentar o sucesso da empresa sem que lhes 

sejam oferecidos motivos e benefícios para tal. 
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A ocupação profissional, de modo geral, tem se instituído de uma 
contradição entre o sofrimento e o prazer. É o que se observa ao analisar o 
quadro do mercado de trabalho na área de academias de atividades físicas, 
no atinente ao discurso dos Educadores Físicos, onde identificamos sua 
satisfação pessoal com o trabalho simultaneamente a queixas referentes às 
suas condições de trabalho, e o recorrente uso da expressão “correria” em 
referência ao volume de trabalho a que se submetem, trabalhando em vários 
locais, nem sempre com o devido contrato trabalhista legal, devido à 
desvalorização a que são submetidos. Sua atuação profissional, pulverizada 
em diferentes empregos, parece deixá-los cansados e assoberbados de 
afazeres gerando déficit de tempo para capacitar-se, para o lazer, 
autocuidado com a saúde, conduzindo-os assim a comprometer sua 
qualidade de vida bem como a qualidade de seu trabalho, o que por si só, 
produz uma contradição quanto à sua profissão (MENDES e AZEVEDO, 
2014, p. 600). 

 

 Nota-se de maneira geral que a Educação Física, apesar dos avanços, ainda 

sofre com fatores que interferem negativamente no que tange a intervenção prática 

por parte dos seus profissionais. A área tem potencial para grandes contribuições a 

favor da sociedade uma vez que está envolvida de forma articulada com aspectos 

ligados a educação e a saúde sob as suas mais variadas manifestações. Assim, cabe 

aos profissionais, continuarem lutando e mostrando o valor que a Educação Física 

tem, para que, entre outras coisas, as condições de trabalho evoluam e aumente o 

reconhecimento em direção a uma visão mais realista da profissão por parte da 

sociedade. 
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Introdução 

 

Muitas mudanças vêm ocorrendo em vários âmbitos na área da Educação, 

mas destacamos uma que ocorreu no ano de 2000, com a elaboração de um 

documento pelo Ministério da Educação (MEC), que direciona para os objetivos que 

devem ser alcançados durante o Ensino Médio, em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem e também a formação para a cidadania. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), visando repensar algumas 

questões educacionais sugere:  

 
[...] mudanças estruturais que decorrem da chamada “revolução do 
conhecimento”, alterando o modo de organização do trabalho e as relações 
sociais; e a expansão crescente da rede pública, que deverá atender a 
padrões de qualidade que se coadunem com as exigências desta sociedade. 
(p. 6) 

 
 

Neste documento, um termo que se mostra promissor a auxiliar na busca pela 

melhoria da qualidade do ensino oferecido pelas escolas – a interdisciplinaridade. 

Ela aparece nos PCNEM como uma ferramenta a ser utilizada para evitar a 

fragmentação do ensino, pois ao longo dos anos, a matriz curricular tem sido 

fragmentada em disciplinas, a fim de organizar os conteúdos ao longo ano letivo. 

Entretanto, de acordo com Morin (2003), as especificidades do conhecimento 

dificultam o desenvolvimento de habilidades pelos estudantes, como por exemplo, a 

contextualização dos saberes adquiridos.  

mailto:incricoes.semadadafaced@gmail.com
mailto:andreia.afonso@ufjf.edu.br
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Dessa forma, para Alves, Brasileiro e Brito (2004), a interdisciplinaridade “é 

apontada como saída para o problema da disciplinaridade” (p.141). Além disso, ela 

também surge como 

 

[...] resposta às necessidades de uma abordagem mais integradora 
da realidade. Ainda que muitas vezes esteja associada a modismo ou à 
realização de projetos apenas aparentemente ou pseudo-interdisciplinares 
na área da educação, ela nasce da hipótese de que, por seu intermédio, é 
possível superar os problemas decorrentes da excessiva especialização, 
contribuindo para vincular o conhecimento à prática (DENCKER, 2002, p. 
19). 

 

E ao longo dos anos, a interdisciplinaridade vem sendo um dos temas 

pesquisados no campo epistemológico e no campo educacional, porém, sua definição 

ainda não encontra um consenso entre os estudiosos (DENCKER, 2002; FAVARÃO; 

ARAÚJO, 2004). Mas para Fazenda (2008, p.13), a definição não é o mais importante, 

uma vez que “[...] é impossível a construção de uma única, absoluta e geral teoria da 

interdisciplinaridade, mas é necessária a busca ou o desvelamento do percurso 

teórico pessoal de cada pesquisador que se aventurou a tratar as questões desse 

tema”.  

É importante destacar que a interdisciplinaridade 

 

[...] não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas 
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 
comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 
resultados. (BRASIL, 2000, p. 89) 

 
Diante da polissemia do termo e de outros fatores - falta de tempo e de 

conhecimento sobre o como fazer, ausência de uma abordagem do tema durante a 

formação inicial, indisponibilidade de material didático interdisciplinar que possa ser 

utilizados nas aulas - diferentes pesquisas apontam as dificuldades encontradas 

pelos docentes para implementar a interdisciplinaridade nas escolas, e pelos alunos 

para identifica-la durante os estudos (AUGUSTO; CALDEIRA, 2007; FERNANDES; 

AFONSO; SANT’ANA, 2015).  
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Mas a interdisciplinaridade “[...] não é uma técnica didática, nem um método 

de investigação, também não pode ser vista como elemento de redução a um 

denominador comum, mas como elemento teórico-metodológico da diversidade e da 

criatividade” (FAVARÃO; ARAÚJO, 2004, p.106). 

E pensando na metodologia que mais se utiliza nas aulas de Química, 

apontamos o livro didático como um dos recursos, se não o único, que auxilia na 

abordagem dos diferentes conteúdos químicos, para explicação através de uma 

imagem e para desenvolvimento de exercícios. Além disso, ele “[...] tem sido muito 

utilizado na educação básica como um recurso que auxilia o processo de seleção e 

organização da sequência dos conteúdos a serem abordados” (COSTA; FIELD’S, 

2016).  

E devido a importância da finalidade didática a que se destina, o livro didático 

é submetido a avaliações do MEC através do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) (BRASIL, 2016). O PNLD destaca que a interdisciplinaridade deve estar 

inserida nos livros didáticos, já que a presença desta, no material “pode contribuir de 

forma decisiva para estimular a docência na direção de estabelecer vínculos entre as 

disciplinas, gerando ações pedagógicas que se fortaleçam em torno de temas de 

relevância social, cultural e científica” (BRASIL, 2014, p.11). Essa ação pode 

promover ao aluno uma visão mais ampla dos conteúdos das diferentes disciplinas 

da matriz curricular, de modo que consiga explica-lo de forma ampla e 

contextualizada. 

A vista disso, este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de iniciação 

científica, que tem como objetivo analisar como a interdisciplinaridade é abordada 

em textos base de um livro didático de Química, destinado ao terceiro ano do Ensino 

Médio.  

 

Percurso metodológico 

 

Para alcançarmos os propósitos da pesquisa, inicialmente fizemos a escolha do 

livro didático de Química a ser analisado. Assim, utilizamos o Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM - como parâmetro para a escolha do material didático, pois o 
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Exame “tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade 

básica”111. Além disso, as questões desse exame apresentam uma abordagem 

interdisciplinar, uma vez que são agrupadas por áreas do conhecimento, como 

mostra a Quadro 1: 

 

Quadro 1: Componentes curriculares referentes às áreas de conhecimentos 

ÁREAS DO CONHECIMENTO COMPONENTES CURRICULARES 

Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias e Redação 

Língua Portuguesa, Literatura, Língua 
Estrangeira (Inglês ou Espanhol), 
Artes, Educação Física e Tecnologias 
da Informação e Comunicação 

Ciências Humanas e suas Tecnologias História, Geografia, Filosofia e 
Sociologia 

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

Química, Física e Biologia 

Matemática e suas Tecnologias Matemática 

Fonte: INEP, 2017. 

 

Para isso, em julho de 2016, pesquisamos no site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)112 a escola da rede estadual, 

localizada em Juiz de Fora, que teve o melhor desempenho no ENEM, no ano de 

2015, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias.  

O livro didático selecionado para esta pesquisa é o destinado ao aluno, e foi utilizado 

pelas turmas do 3º ano do Ensino Médio da instituição escolar selecionada. Este 

material possui como assunto central conceitos de Química Orgânica e foi lançado 

em 2006, sendo esta a sua quarta edição. Possui onze capítulos, nos quais se 

encontram textos com explicações dos conteúdos; textos apresentados de forma 

destacada, com assuntos que complementam os conteúdos estudados; figuras, 

tabelas e exercícios.  

                                                           
111 BRASIL. Ministério da Educação. Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, 2016. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=310  
Acessado em 22 de maio de 2017  
112BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Disponível em http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-por-escola Acessado em 30 de 
outubro de 2016 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=310
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-por-escola
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Optamos por realizar a leitura somente dos textos base do livro, por ser esta a 

parte mais utilizada pelos professores durante as aulas e pelos alunos durante os 

estudos. Entendemos como textos base, aqueles que trazem explicações dos 

conteúdos ao longo dos capítulos e servem como aporte para a resolução dos 

exercícios e outras atividades propostas. Realizada a leitura, submetemos o material 

através da Análise de Conteúdo (FRANCO, 2005).  

 
A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas 
de análises de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens... A intenção da análise 
de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção e de recepção das mensagens, inferência esta que recorre a 
indicadores (quantitativos ou não). (BARDIN apud FRANCO, 2005, p. 20)  

 

Para esta análise, utilizamos como unidade de registro o tema, sendo este 

“uma asserção sobre determinado assunto. Pode ser uma simples sentença (sujeito e 

predicado), um conjunto delas ou um parágrafo” (FRANCO, 2005, p. 39) - buscando 

nestes trechos um indício de diálogo entre a Química e as outras disciplinas da 

matriz curricular do Ensino Médio, nos apoiando nos Conteúdos Básicos Comuns 

(CBC)113 (MINAS GERAIS, 2007) de cada uma delas. Dessa forma, foi possível 

observar, além das disciplinas que dialogavam com a Química nos temas 

selecionados, os conteúdos específicos das mesmas que estavam presentes para 

possível explicação dos conceitos de forma mais ampla e mais abrangente.  

Assim, classificamos esta pesquisa como qualitativa e quantitativa uma vez 

que, com esta análise, será possível analisar como a interdisciplinaridade se faz 

presente em textos de explicações de conceitos de Química Orgânica e quantificar a 

frequência com que esta se encontra no decorrer do livro, além de identificar as 

disciplinas da matriz curricular do Ensino Médio que dialogam com os temas 

selecionados.  

 

 

 

 
                                                           
113

Os CBCs são documentos em que se encontram os conceitos básicos a serem ensinado nos anos finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
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Análise dos resultados 

 

O livro didático analisado possui 11 capítulos, sendo os dois primeiros 

(capítulos 1 e 2) destinados à apresentação da Química Orgânica; os últimos 

(capítulos 10 e 11), a aplicação dos conceitos estudados e os demais (capítulos 3 ao 9), 

para um aprofundamento dos conceitos apresentados nos capítulos anteriores. Após 

realizar a leitura dos textos base, identificamos sete unidades de registro que 

apontam para uma abordagem interdisciplinar. A Tabela 1 mostra a quantificação de 

temas nos capítulos do livro. 

 

Tabela 1: Quantificação de temas por capítulo do livro analisado 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

Os capítulos 3, 5, 6, 7, 8 e 9 não apresentam unidades de registro que indicam 

uma abordagem interdisciplinar. Vale lembrar que estes são capítulos que tem como 

objetivos apresentar conceitos relacionados a Química Orgânica, sendo esses, 

portanto, bem específicos da área. Assim, observando a Tabela 1, percebemos que os 

temas encontrados se concentram em capítulos com as apresentações (capítulos 1 e 2) 

e aplicações dos conceitos (capítulos 10 e 11). No trecho a seguir, destacamos uma 

passagem extraída do capítulo 10. 

 

Cada grama de açúcar ou proteína “queimado” pelo corpo produz 4 Kcal de 
energia. Já um grama de lipídio libera 9Kcal! Isso explica por que nas dietas 
para emagrecimento os óleos e as gorduras são alvo de tantas restrições.   

 

Capítulos  Temas  

Capítulo 1  1 

Capítulo 2  1  

Capítulo 4  1  

Capítulo 10  2  

Capítulo 11  2  

Total  7  
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Este tema se relaciona com a Biologia, abordando conceitos de transferência de 

energia dos alimentos e se faz presente no livro durante a explicação de lipídeos e 

proteínas. Todavia, foi encontrado um tema no capítulo de aprofundamento de 

conceitos de Química Orgânica.  

 
Outro exemplo interessante é o da asparagina. Um de seus enantiômeros 
estimula as papilas linguais, produzindo a sensação de sabor doce. O outro 
produz a sensação de sabor amargo. Nesse caso, cada um dos isômeros 
ópticos difere no efeito fisiológico sobre a língua ou, em palavras mais 
simples, cada um deles tem um sabor diferente. – Capítulo 4.  

 

O assunto abordado neste tema se relaciona com a disciplina Biologia, 

especificamente com um dos cinco sentidos do organismo, o paladar.  

Como os sete temas selecionados e com o auxílio dos CBCs das diferentes disciplinas 

que compõem o currículo do Ensino Médio, foi possível identificar quais disciplinas 

dialogam com estes temas, a partir dos seus conteúdos. Por consequência, 

constatamos que seis dos sete temas selecionados dialogam com a disciplina de 

Biologia, como mostra o trecho a seguir: 

 

Extrair um dente é um procedimento que não requer anestesia geral, sendo 
utilizado nesses casos os anestésicos locais, substâncias que insensibilizam o 
tato de uma região e, dessa forma, eliminam a sensação de dor. Você já pode 
ter tomado contato com eles no dentista ou se o médico lhe receitou pomada 
para aliviar a dor de queimaduras. – Capítulo 1. 

 

O excerto destacado informa sobre substâncias anestésicas e seus efeitos no 

sistema nervoso. A relação ente a Química e a Biologia não aparece de forma direta, 

sendo necessário um olhar crítico do professor perante o material utilizado para que 

assim, se possa identificar as interações existentes. Para que possamos compreender 

o modo de atuação dos anestésicos, precisamos conhecer a estrutura química dessas 

substâncias e das células, e mecanismos de interação e atuação no organismo. 

Já o sétimo tema se relaciona tanto com a disciplina de Biologia quanto com a de 

Geografia. Assim, um único tema, pode abordar assuntos que fazem relação com 

mais de uma disciplina.  

 

A presença de alguns gases na atmosfera terrestre – dióxido de carbono (CO2), vapor 
de água (H2O), metano (CH4), monóxido de dinitrogênio (N2O) e clorofluorcarbonos 
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– faz com que ela atue, em escala global, como se fosse o telhado de uma estufa. Parte 
da energia proveniente do Sol fica “aprisionada” na Terra, fazendo com que a 
temperatura do planeta seja superior àquela esperada se tais gases não estivessem 
presentes na atmosfera. – Capítulo 11. 
 

Este tema apresenta diálogo com a Biologia - poluição ambiental- e com a 

Geografia - efeito estufa. Este trecho apresentado pertence ao capítulo 11 que, como 

dito anteriormente, se destina à aplicação dos conceitos de Química Orgânica.  

Através das análises individuais de cada tema, e com o auxílio do CBC das 

disciplinas da matriz curricular do Ensino Médio, construímos o Quadro 2, na qual 

buscamos verificar que conteúdos de cada disciplina são abordados nas sete 

unidades de registro.  

 

Quadro 2: Conteúdos de cada disciplina abordados nas sete unidades de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

O Quadro 2 destaca que a disciplina de Biologia é a que apresenta um maior 

diálogo com os temas analisados. Associamos esse fato com a questão de que o livro 

analisado se volta ao estudo da Química Orgânica, o que justifica explorar assuntos 

que permeiam conceitos relacionados ao corpo humano e saúde; funções vitais do 

organismo; doenças e prevenções, entre outros.  

 

Considerações finais 

 

Esta pesquisa permitiu analisar como a interdisciplinaridade é observada em 

textos que tem como objetivo explicar conceitos de Química Orgânica, em um livro 

Disciplinas Conteúdos 

Biologia 

Corpo humano e saúde, doenças e 
prevenção. 

Sistema nervoso. 
Órgãos dos sentidos 

Alimentos 
DNA 

Poluição ambiental 

Geografia 
Fontes de energia 

Efeito estufa 
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didático de Química do 3o ano do Ensino Médio. Além disso, foi possível apontar os 

conteúdos das disciplinas da matriz curricular do Ensino Médio que dialogam com 

os conceitos químicos explicados no livro através do auxílio do CBC dessas 

disciplinas.  

Os conteúdos trabalhados ao longo dos onze capítulos, do livro analisado, são 

distribuídos desde a introdução à Química Orgânica até contextualizações com os 

seres vivos e o meio ambiente. Assim, os textos base, apesar de não apresentar de 

forma direta a interdisciplinaridade, possui um caráter interdisciplinar, pois 

encontramos um total de sete temas, nos quais constatamos que estabelecia um 

diálogo com conteúdos de outras áreas. 

Portanto, com esta pesquisa foi possível observar que o livro didático 

analisado permite a realização de uma prática interdisciplinar, se constituindo como 

um meio para sua inserção nas aulas de Química, o que pode auxiliar os estudantes 

durante a realização de exames como o ENEM. 
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Introdução 

 

O presente relato, cuja temática é a embalagem dos alimentos, faz parte de um 

projeto elaborado e desenvolvido para despertar o senso crítico dos alunos, em 

relação a todas as etapas inerentes ao consumo de alimentos industrializados, a partir 

da escolha por um determinado tipo de produto no momento da compra. 

A sequência didática foi desenvolvida pelos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Química,da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, junto aos alunos de uma turma do segundo 

ano do Ensino Médiode uma das escolas estaduais, parceira do projeto. 

Normalmente, existe um contato diário entre os adolescentes e as diversas 

embalagens de alimentos. Estas podem ser encontradas desde simples guloseimas 

até refeições elaboradas que irão fazer parte do cardápio diário. Considerando que, 

parte da dieta alimentar é feita em função dos apelos visuais sobre aquilo que embala 

mailto:marciacoelhodiverso@hotmail.com
mailto:marciacoelhodiverso@hotmail.com
mailto:marciacoelhodiverso@hotmail.com
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e protege o alimento, partimos de alguns questionamentos: Será que a embalagem 

influencia a decisão sobre o consumo de um determinado alimento? O que determina 

a escolha de um produto alimentício pelos discentes: as cores e imagens apelativas 

das embalagens ou as reais informações do alimento? Por que existem embalagens 

específicas para a comercialização de determinados alimentos? 

O nosso trabalho representa uma proposta de conhecimento do alimento, a 

partir do estudo das embalagens - identificando os seus diferentes tipos, observando 

as informações nutricionais descritas nos rótulos, percebendo os dados obrigatórios 

que são fornecidos pelo fabricante, e proporcionando aos alunos um embasamento 

teórico para o entendimento do que cada componente do alimento representa em sua 

dieta,  gerando uma escolha adequada para o que está sendo ingerido.  

 

Breve histórico das embalagens dos alimentos – incentivo ao consumo 

 

Inicialmente, o ato de embalar um alimento tinha como finalidade protegê-lo 

para condicioná-lo durante o seu transporte e armazenamento. Esse fato pode ser 

mostrado aos alunos, a partir do resgate histórico, durante as primeiras décadas do 

século XX, quando o comércio era então dominado por bazares, armarinhos, 

quitandas e empórios. Nessa época, os comerciantes recebiam grande quantidade de 

produtos, que eram transportados dentro de grandes embalagens, para 

posteriormente, serem fracionados, reembalados e comercializados a granel. Até que 

então, surgiram os supermercados, modelos de disposição e exposição eficiente dos 

alimentos. Eles trouxeram um modo de compra mais dinâmico, diferenciado 

inicialmente pela promoção do autoatendimento, e foram difundidos nos Estados 

Unidos por volta de 1930, chegando à Europa e ao Brasil duas décadas depois, 

causando novos hábitos de consumo dos alimentos.  

 

O advento do autosserviço reforçou a importância da embalagem e passou a 
exigir dela a atuação como elemento de atração do consumidor para o 
produto, tornando-a decisiva no que se refere ao desempenho dos produtos 
de consumo de massa (ROCHA & CHRISTENSEN, 1999). 
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O sistema dos grandes mercados transformou radicalmente o comércio de 

alimentos nas grandes cidades, afinal, o produto tinha que se destacar na prateleira. 

E assim, as embalagens receberam modificações para atender aos novos propósitos 

da sociedade (Figura 1). 

 

Figura 1: EVOLUÇÃO DAS EMBALAGENS DO LEITE CONDENSADO 

 

 
Fonte:http://blogdasmarketex.blogspot.com.br/2015/ 

 

A partir disso, as indústrias investiram mais na criação dos rótulos, tendo o objetivo 

principal de atrair mais consumidores, para um mercado cada vez mais competitivo.  

 

Conhecendo os rótulos das embalagens 

 

Antigamente, cada fabricante criava o rótulo a sua maneira, tendo em vista 

destacar o seu produto em meio a vários outros, e por isso, foi necessário padronizar 

o que deveria ser informado ao consumidor. Assim, foram criadas leis para 

regulamentar a criação dos rótulos das embalagens no Brasil, pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), ditando o que devem conter cada alimento e quais 

itens são proibidos, para que assim o consumidor não possa ser enganado ou 

cometer equívocos na hora de escolher seu produto.  

http://blogdasmarketex.blogspot.com.br/2015/
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As imagens, cores e desenhos são recursos utilizados para atrair os 

consumidores e por isso muitas informações passam despercebidas. Assim, 

[...]  é necessário que os cidadãos saibam interpretar os rótulos dos alimentos, 
para que as informações neles contidas possam servir para a tomada de 
decisão sobre o tipo de alimentação mais adequada aos objetivos e às 
necessidades de cada um.(NEVES, 2009, p.38). 

 

  Podemos citar a importância da observação de alguns dados: composição 

nutricional, valores calóricos, a origem do produto, data de validade, condições 

ideais de armazenamento etc.  

 

Desenvolvimento da atividade 

Muitas vezes ingerimos alimentos, atraídos pelos atrativos dos rótulos, 

praticidade das embalagens ou influenciados por propagandas. Para iniciarmos a 

discussão dos alimentos a partir da temática do estudo das embalagens, dividimos o 

nosso projeto em três momentos distintos 

No primeiro momento, pré-teste, foi analisado o que os discentes tinham 

percebido nas embalagens e o que mais chamava a atenção deles. Isso direcionou a 

condução dos momentos posteriores.  

Para o segundo momento, criamos alguns slides dos variados tipos de 

embalagens: (TetraPak®), plásticos opacos, plásticos translúcidos, latas, alumínio, 

PET, vidros etc (Figura 2). Projetamos as imagens na própria sala da turma do 2º ano, 

pois dessa forma não haveria a perda de tempo com o deslocamento para a sala de 

vídeos.  
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Figura 2: Diferentes camadas da lata 

 

Fonte: http://www.abeaco.org.br/acoembalagem.html 

 

Com uma aula expositiva, mostramos porque cada alimento requer um tipo 

de embalagem específica para contê-lo e conservá-lo adequadamente. Comentamos 

que as necessidades de novos tipos de embalagens foram influenciadas por 

mudanças do consumo da sociedade. Abordamos sobre a composição, vantagens e 

desvantagens das mesmas, de maneira que os alunos pudessem ter uma visualização 

ampla e agregassem conhecimentos sobre as características intrínsecas e extrínsecas 

dos produtos.  

O terceiro momento foi destinado para a observação criteriosa dos rótulos das 

embalagens (Figura 3). Eles foram disponibilizados em slides, sendo estes mostrados 

e discutidos um a um. 
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Figura 3: Destaques das informações fornecidas pelo fabricante 

 

Fonte: http://www.cfn.org.br/index.php/leitura-do-rotulo-de-embalagem-

auxilia-compra-de-produto-saudavel/ 

Baseados nos critérios da ANVISA, explicamos que existem informações 

obrigatórias, tais como: origem do produto; lote e prazo de validade; ingredientes; 

conteúdo líquido; a marca comercial do produto; o fabricante do mesmo;composição 

nutricional,indicação da presença de conteúdos alergênicos como o glúten etc. 

        

 

 

 

Figura 4: Informações constantes e obrigatórias dos rótulos 

Fonte: http://www.imgrum.org/tag/produtosindustrializados 

 

Explicamos o que são informações inadequadas, enganosas e proibidas. O leite 

desnatado, por exemplo, já é um alimento light e mesmo assim, algumas indústrias  

http://www.cfn.org.br/index.php/leitura-do-rotulo-de-embalagem-auxilia-compra-de-produto-saudavel/
http://www.cfn.org.br/index.php/leitura-do-rotulo-de-embalagem-auxilia-compra-de-produto-saudavel/
http://www.imgrum.org/tag/produtosindustrializados
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destacam este dado como se fosse um diferencial, mas na verdade  é inerente ao tipo 

de produto que está sendo vendido (Figura 5). 

 

Figura 5: Informações enganosas 

 

 

Fonte: https://www.deliveryextra.com.br/produto/350619/leite-longa-vida-

light-desnatado-corpus-1-litro 

 

Não é certo também mencionar que o produto é caseiro, ou denominá-lo como 

sendo o tradicional, ou legítimo. Outro caso que gera dúvidas é quando um 

determinado fabricante de óleo vegetal coloca em destaque que o seu produto é livre 

de gordura trans.. Sabemos que os óleos vegetais não possuem a gordura 

mencionada, logo isso  que pode influenciar na escolha do comprador. Segundo 

CHASSOT (2001), os consumidores são informados erroneamente, mesmo que 

tabelas, percentuais e fórmulas químicas esotéricas tragam uma aparente 

confiabilidade à informação. Através desta abordagem, discutimos como um rótulo 

pode confundir o consumidor, através de frases, representações etc. 

Após todos os comentários e situações relatadas, pedimos à turma que 

criassem o desenho da embalagem de um alimento industrializado. Ressaltamos que 

o produto fictício deveria fazer parte da rotina de consumo dos adolescentes da 

escola. Solicitamos que escolhessem o tipo de embalagem mais adequado na sua 

comercialização e explicassem o porquê da escolha.  
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Distribuímos a cada discente, uma folha de papel A4, lápis de cor, caneta 

hidrocor e deixamos a organização das carteiras a critério dos mesmos. Solicitamos 

que informassem o tipo de embalagem mais adequado na comercialização do 

alimento e explicassem o porquê da escolha. 

Comentamos que o desenvolvimento do hábito da leitura e a interpretação do rótulo 

de um alimento são essenciais na escolha de bons hábitos para a saúde.  

 

Análise dos desenhos criados pelos alunos 

 

Escolhemos a criação das embalagens e rótulos fictícios para avaliarmos os 

conhecimentos adquiridos, realizando uma atividade lúdica onde os alunos tiveram 

um espaço para expressar seus pensamentos e o que aprenderam através de 

desenhos, o que foi bastante estimulante para os mesmos.  

Concordamos com PIAGET (1975), sobre a valorização da a prática lúdica, 

para que o desenvolvimento infantil seja harmonioso, pois tal atividade propicia a 

expressão do imaginário, a aquisição de regras e a apropriação do conhecimento. A 

escolha dos produtos feita por cada grupo abrangeu desde biscoitos, bebidas lácteas 

até as batatas fritas, o que demonstra implicitamente aquilo que eles mais consomem.  

Embalagens 1 e 2: Os alunos destacaram o selo de qualidade, a presença do 

glúten, a validade, o lote e a quantidade de produto contido na embalagem, porém 

não colocaram os ingredientes e a informação nutricional na embalagem 

propriamente dita. 

Embalagem 3: Continha as mesmas informações das embalagens 1 e 2, exceto a 

informação sobre glúten. 

Embalagem 4: O aluno destacou a informação sobre glúten, validade, lote, peso, 

porém não colocou a informação nutricional. 

Embalagem 5: Houve a descrição dos ingredientes, a informação nutricional, 

validade, lote, conservação do alimento, porém sem a informação sobre glúten. 

Embalagem 6: Contém selo de qualidade, lote,data de validade. Os ingredientes 

são referentes aos produtos lácteos, colocou indústria brasileira e também o tipo de 

material da embalagem (alumínio). 
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Figura 7: Embalagem 6 

 

 

 

 

Embalagem 7: Colocou a quantidade em gramas contidas na embalagem e 

descreveu detalhadamente os ingredientes, observação para alérgicos: contém 

glúten, validade, lote e indústria brasileira.  

Embalagem 8: Descreve o tipo de material da embalagem, porém possui poucas 

informações. Contêm apenas os ingredientes: gorduras trans e saturadas. 

 

Figura 8: Embalagem 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalagem 9: Descreveu os ingredientes, explicou a escolha da embalagem, 

mas não colocou muitos dados importantes. 
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Figura 9 : Embalagem 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalagem 10: Tipo de embalagem destacado, sem explicação. Possui peso, 

validade, alerta para alérgicos e o que mais chamou a atenção foi a escrita sobre o 

modo de preparo. Mencionou o processo de diluição a partir do concentrado. 

Embalagem 12: Embalagem de requeijão. Compreendeu apenas o básico, 

citando corretamente somente a marca comercial, quantidade, lista de ingredientes, 

incluindo indústria brasileira e data de validade. Porém cometeu erros como colocar 

o lote e a data de fabricação junto, "melhor do Brasil" e não especificou o porquê da 

escolha do plástico como embalagem do alimento. 

Embalagem 13: Embalagem para macarrão instantâneo, contendo sabor, marca 

comercial, ingredientes, data de validade e fabricação. Não informou o porquê de ter 

escolhido plástico como embalagem do alimento. 

Embalagem 14: Excelente embalagem de ovo da páscoa. Todos os itens 

mencionados durante as aulas foram representados: marca comercial, data de 

fabricação e validade, peso, lista de ingredientes, se contém ou não glúten, selo da 

inspeção, código de barras e informou superficialmente o porquê de ter escolhido o 

alumínio como embalagem do alimento. 
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Figura 10: Embalagem 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalagem 15: Embalagem de chocolate em barra. As informações foram completas: 

marca comercial, data de fabricação e validade, peso, lista de ingredientes, presença 

do glúten, selo da inspeção, indústria brasileira e informou superficialmente o 

porquê de ter escolhido alumínio como embalagem do alimento. 

 

Figura 11: Embalagem 15. 
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Embalagem 16: Embalagem de leite UHT. Colocou todos os itens necessários 

que falamos: Marca comercial, validade, peso, lista de ingredientes se contém ou não 

glúten, selo da inspeção, porém colocou data de fabricação junto com o lote. Explicou 

o porquê da embalagem Tetra Pak® ser adequada. 

 

Figura 12 : Embalagem 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalagem 17: O desenho está bonito, a aluna explicou sobre a escolha do 

alumínio para essa embalagem com o peso de 500 g e que não contém glúten. A parte 

de trás contém os ingredientes (errados) do biscoito, porém não possui validade, nem 

lote e nem o selo de venda autorizada. Mesmo com o desenho bem feito e com 

informações necessárias, ele está incompleto. 

Embalagem 18 e 19: Na frente da embalagem podemos identificar que esse 

produto é uma bebida láctea sabor chocolate, contendo 200 mL da mesma. O que 

chama atenção é que ele informa que o produto possui vitaminas A e D, e que 

contém soro de leite. O produto está numa embalagem Tetra Pak®, porém sem 

informações sobre esta escolha. A parte de trás possui informações necessárias como: 

tabela nutricional, ingredientes, selo, lote, validade e não contém glúten. Várias 

informações citadas, foram comentadas durante a aula. 
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Embalagem 20: Esse é um refrigerante de laranja, da indústria brasileira que 

possui   237 mL, 105 Kcal e 5% do valor energético diário. A presença de 

aromatizantes foi informada. A aluna citou que o material da embalagem é feito de 

plástico. O verso da embalagem não possui selo, porém tem código de barras e 

informa que não contém glúten. Dois destaques: o conteúdo do refrigerante de 

laranja (caramelo IV e noz de coca) e as datas da validade e vencimento.  

 

Figura 13: Embalagem 20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

Embalagem 21: Embalagem de refrigerante de cola de 500 mL que possui 1% 

das calorias diárias. Um erro observado é a informação: o melhor do mundo. Foi dito 

durante a aula que a ANVISA proíbe tais citações. Porém a embalagem foi muito 

criativa. A parte da frente informa que é de indústria japonesa, tem data de 

fabricação e vencimento, lote, código de barras, selo e informa que contém glúten. O 

desenho não possui um verso, porém na folha o aluno explicou que a embalagem é 

de plástico, pois ajuda na conservação e também citou os ingredientes. 
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Figura 14: embalagem 21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Embalagem 22: Não explorou muitas cores, como nas embalagens de biscoito. 

Em relação às informações demonstrou criatividade, pois colocou novos 

ingredientes. Lembrou que a embalagem tem que ter um lote (só que não utilizaram 

numeração), não se esqueceu das datas de fabricação e validade. O que nos chamou a 

atenção nesse produto foi que foi escrito que utilizaria o plástico como embalagem, 

pois ele pode ser reciclável. 

Embalagem 23: Uma garrafa tradicional de cerveja, (só da para saber, pelo 

único ingrediente que é colocado – levedo de cerveja), uma garra bem colorida, 

faltou colocar as informações principais. O que despertou a atenção foi a falta de 

interesse em colocar as informações. Lembrou de colocar o material que é feito – 

vidro e o motivo da escolha do material – que é para conservar. 

Embalagem 24: Uma garrafa de refrigerante feita de plástico, com um nome 

bem sugestivo em relação ao sabor do mesmo – KOKA. Especificou os ingredientes, 

o volume, destacou o ingrediente principal, a presença de aromatizantes e glúten. 

Não colocou a data de fabricação e validade.  

Embalagem 25- 26: Uma embalagem de iogurte. Deram o nome ao iogurte e 

colocaram que foi fabricado no Brasil. Destacaram os ingredientes, a data de 

fabricação e validade, a quantidade, quem fabricou e o endereço. O que chamou a 

atenção foi a riqueza dos detalhes, inclusive o material que seria utilizado – o 

plástico. 
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Considerações finais 

 

A representação das embalagens, através de desenhos, permitiu aos discentes 

mostrarem o que consideravam ser importante. Foi uma aula onde todos puderam 

criar e expressar o seu pensamento através da arte, sendo animador para os alunos. 

Uns se preocuparam mais com a estética e desenho, outros colocaram em 

prática as nossas falas sobre rótulos e embalagens nos seus produtos fictícios. Todos 

demonstraram a preocupação em escolher uma embalagem apropriada para conter o 

alimento, o que revela que eles estavam preocupados com a destinação futura que 

seria dada a esse invólucro e que o assunto discutido na aula expositiva conseguiu 

ser incorporado, o que facilitará nas ações de cidadão. 

Foi notório o interesse dos alunos pela atividade, sendo este fato percebido 

por meio da qualidade dos desenhos e pelo interesse demonstrado nos mais variados 

momentos da aula. Notou-se por meio da análise das imagens, que os alunos 

conseguiram entender o objetivo proposto. Alguns deles deixaram de lado a 

composição nutricional dos produtos, sugerindo um desinteresse pela qualidade na 

dieta alimentar. Outros cometeram pequenos erros colocando, por exemplo, data de 

fabricação junto com o lote, ou então não explicando o porquê de ter escolhido 

determinada embalagem, entre outros.  

Após o término da atividade, realizamos uma análise crítica dos desenhos 

criados por todos os participantes. Foram expostos os pontos positivos, os erros e as 

orientações que deveriam ser fornecidas. Elogiamos a criatividade e o empenho 

demonstrado. Com esse retorno, os alunos puderam tirar as suas dúvidas finais, 

aperfeiçoando o conhecimento adquirido. 

As nossas expectativas foram atendidas positivamente, e percebemos que o 

trabalho contribuiu para torná-los, além de tudo, consumidores mais conscientes. 
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Resumo 
O objetivo do presente trabalho é discutir a avaliação das produções textuais por meio do 
método textual interativo e suas repercussões na reescrita do texto pelo aluno. A pesquisa foi 
desenvolvida nos meses de março e abril de 2017, durante as aulas de História, quando se 
discutiu a temática “Minha história de vida. Durante as análises empreendidas, levantamos 
tanto as operações epilinguísticas efetuadas na reescrita do texto, conforme a classificação 
proposta por Koch e Elias (2017); quanto os tipos de respostas aos bilhetes do professor 
(Mesko e Penteado, 2006). A partir dos principais achados concluímos que a avaliação de 
produção de textos por bilhetes permite ao professor ter um olhar singular sobre o projeto de 
dizer dos alunos podendo contribuir não só para melhoria do texto corrigido, mas também 
para que os mesmos desenvolvam comportamentos escritores. 
Palavras-chave: Produção de Textos, Bilhete do Professor, Reescrita. 

 

Introdução 

 

O desejo de realizar a presente pesquisa surgiu durante as relevantes 

discussões realizadas nas aulas de Português II. De posse de textos que são 

referenciais teóricos no desenvolvimento de atividades com produção escrita, estava 

posta a necessidade de colocar em prática os novos conhecimentos adquiridos, com a 

certeza de que os mesmos poderiam contribuir para a formação de comportamento 

escritores nos alunos. Os resultados aqui apresentados, são, pois, frutos de pesquisa-

ação. 

 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 
utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 
aprendizado de seus alunos (Tripp, 2005, p. 445). 

 

Nosso objetivo é discutir a avaliação das produções textuais por meio do 

método textual interativo (bilhetes do professor) e suas repercussões na reescrita do 

texto pelo aluno (Ruiz, 2001). A pesquisa foi desenvolvida durante as aulas de 
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História, quando se discutiu a temática “Minha história de vida”.  A atividade foi 

proposta a seis turmas da EJA do 2º segmento do ensino fundamental, da E. E. de 

Ensino Fundamental e Médio- EJA- PPACP, localizada dentro da Penitenciária 

Ariosvaldo de Campos Pires em Juiz de Fora. 

Por acreditar na concepção de escrita como trabalho (Fiad e Mayrink-

Sabinson, 1991), desenvolvemos a atividade em quatro etapas (planejamento, 

produção inicial, avaliação do professor e reescrita), com o objetivo de levar os 

alunos a compreenderem que o texto não nasce pronto e que sempre pode ser 

melhorado. A avaliação das produções iniciais por meio de bilhetes escritos pela 

professora foi o método escolhido para a interação com os alunos/autores. 

 

Discussão teórica 

 

Ao pensar a linguagem como ação, atividade e lugar de interação social, onde 

os indivíduos produzem-se como sujeitos e atuam com vistas a determinados fins 

(Ruiz, 2011), a concepção sociointeracionista acredita na necessidade de um novo 

olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem, destacando a interação entre os 

sujeitos e o mundo e a aquisição e uso da linguagem, como mediadora dessa 

interação. 

 

É através da compreensão do papel da linguagem como mediadora das 
interações humanas, como organizadora dos conhecimentos culturalmente 
construídos, que o sujeito constrói e desenvolve operações mentais para a 
resolução de problemas, porque a linguagem organiza discursivamente as 
diferentes ações do indivíduo no mundo. Segundo a concepção 
sociointeracionista, através da apropriação da linguagem, o indivíduo 
organiza sua percepção do mundo e constrói identidade com seu grupo 
social (Juiz de Fora, 2012, p. 5). 

 

O discurso, responsável pela interação manifesta-se linguisticamente por meio 

de textos. Por texto, entendemos o produto da atividade discursiva oral ou escrita 

que forma um todo significativo, é uma sequência verbal constituída por relações 

que se estabelecem a partir da coesão e da coerência, independentemente de seu 

tamanho, ou número de palavras (Brasil, 1997).  
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Como assinala Perissé (2004), de forma um tanto poética, só se aprende a 

escrever escrevendo. E foi pensando em como contribuir para o desenvolvimento de 

comportamento escritores nos alunos que as atividades analisadas foram 

desenvolvidas. O mito de que a escrita é um dom e as inúmeras correções feitas com 

o objetivo único de assinalar aquilo que o aluno não sabe fazer são motivos que 

desencorajam as produções escritas nas salas de aula. Atividades de produção 

textual que levam os alunos a escrever sobre temas irrelevantes e que se repetem ano 

a ano (ex.: Minhas Férias) fogem ao sentido da língua, tornam seu emprego artificial 

e são um martírio para os alunos e para os professores que têm a decepção de receber 

textos mal redigidos (Geraldi, 2006). 

O sucesso dos escritores, está relacionado ao trabalho que os mesmos têm com 

a escrita, procedimentos como a reflexão sobre o que escrever, a coleta de matéria-

prima para se ter o que dizer, a produção de um rascunho, e a reescrita do texto são 

estratégias produtivas de produção textual (Cintra e Passareli, 2011) que podem 

ajudar no desenvolvimento de comportamentos escritores e que devem ser ensinadas 

pelo professor.   

A prática da escrita como um trabalho e a certeza de que o texto não nasce 

pronto, de que pela interação do professor-leitor ele pode sempre ser melhorado foi 

uma das direções a que buscamos seguir.  

 

A escrita é uma construção que se processa na interação e que a revisão é um 
momento que demonstra a vitalidade desse processo construtivo, pensamos 
a escrita como um trabalho e propomos o seu ensino como uma 
aprendizagem do trabalho de reescritas. Consideramos um texto como um 
momento no percurso desse trabalho, sempre possível de ser continuado. 
(Fiad e Mayrink-Sabinson, 1991, p. 55) 

 

A preocupação com a reescrita do texto, entendida como etapa fundamental 

para o processo da produção escrita está desvinculada de um processo de 

higienização. Pois, como assinala Jesus (2001) as atividades de reescrita que 

privilegiam a ortografia, a pontuação e a concordância se tornam espaço de uma 

instituição reguladora que tem por objetivo normalizar o produto, desconsiderando o 

potencial semântico da produção e “podando” as potencialidades dos desejos do 

autor/enunciador.  
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Das correções 

 

Após semanas de trabalho intenso na produção escrita e com um número 

considerável de textos em mãos (55 no total) surgem as dúvidas quanto ao melhor 

método para a correção. Como fazer com que este trabalho seja produtivo?  Como 

corrigir tendo em mente que mais importante do que melhorar um texto é melhorar o 

aluno como produtor de textos? (Calkins, 2008.)  

Buscamos em Ruiz (2001) a justificativa para a escolha de nosso método de 

correção, assinalando a importância da reescrita do texto via mediação do leitor para 

o processo de formação de escritores. A autora afirma que o que leva uma correção a 

ser produtiva é a forma como o professor faz a leitura do texto, entendendo o mesmo 

como um conjunto de sentindo, sem analisar apenas fragmentos ou partes menores 

da produção.  

 Por reconhecer a dificuldade que muitos alunos apresentam na escrita das 

palavras, mas acreditando que esse não era o aspecto mais importante a ser atingido 

na produção proposta, a correção obedeceu aos seguintes critérios: primeiro foi feita 

uma correção resolutiva e depois um bilhete foi escrito para cada aluno, destacando 

os pontos positivos e as observações que deveriam ser levadas em conta na atividade 

de refacção.  

Mesko e Penteado (2006) foram autores que deram grande contribuição 

quanto à metodologia adotada para a correção. Em seu capítulo: “Como se responde 

a um bilhete?” os autores  defendem a eficácia e importância do método de correção. 

 
A função dessa intervenção era provocar um deslocamento na produção 
escrita puxando fios para que o autor pudesse continuar a tramar seu texto, 
instigando-o a voltar o olhar para os efeitos de sentido que ali produzia. Essa 
forma de leitura textual- interativa preocupa-se, principalmente, com a 
organização e a construção do fio temático e deixa para um segundo 
momento o trabalho com as questões formais de construção do texto escrito. 
(Mesko e Penteado, 2006. Pág. 76 e 77.) 

 

A escolha dos exemplos aqui analisados foi feita pensando em apresentar a 

diversidade de respostas aos bilhetes escritos pela professora. Para transcrição dos 

textos respeitou-se a escrita original dos alunos em ambas as versões, produção 
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inicial e reescrita. O nome dos autores foi substituído por suas inicias de modo a 

preservar sua identidade. 

 

Análise dos exemplos escolhidos 

 

Segundo Fiad e Mayrink-Sabinson (1991) as mudanças efetuadas pelos alunos 

enquanto produtores de textos são uma resposta a alguma observação feita pelo 

professor. Ingedore Koch e Vanda Maria Elias também ressaltam a importância da 

interação como base da atividade de produção escrita, classificando as operações de 

“ajuste” do texto à intenção do leitor e à compreensão do leitor como: reformulação 

de trechos, supressão do trecho e acréscimo de trechos (Koch e Elias, 2017, p. 51).  

  Para os exemplos a seguir adotamos a seguinte legenda quanto as operações 

epilinguísticas realizadas pelos autores: os acréscimos estão em vermelho; as 

reformulações em verde e as supressões em fonte azul. 

Uma outra classificação possível e aqui adotada quanto às “respostas” dadas 

pelos autores aos bilhetes do leitor está presente em Mesko e Penteado (2006) que 

consideram três categorias possíveis de retorno para essa interação: a réplica, a 

reelaboração e o escamoteamento.  

 

Exemplo 01.  

Produção Inicial: 

 

Redescobrir 

                 Sou mesmo daqui de Juiz de Fora, nascido na Maternidade Santa Terezinha 

que fica na rua Independência. Pouco que sei dessa cidade é o nome dela. Falam que 

muito tempo atrás, que deu origem pro nome dela é por não haver juízes na cidade, 

vinham juízes de fora para condenar o miliantes da região. 

        Parei de estudar por causa da condição financeira, por sempre ver colegas saindo 

para festas, isso me contagiava, por isso prefere não estudar. Voltei para mostrar que 

a escola tem seus ideais e para mostra que daqui para frente meu pensamento são 

outros. 
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        É que de uns dias para cá, percebe que estou ficando de cabelos branco e calvo, e 

isso para mim é novo, não imaginava que seria nos meus augi dos 28 anos de idade. 

       Olha! Daqui para frente vou realizar muitas coisas. Por isso que eu considero 

Deus, minha mãe e minha família importante. 

 

Bilhete:  

R.,  

Você escreve muito bem, usa bem as palavras, pontos e parágrafos. 

Parabéns! 

           Agora gostaria que você reescrevesse seu texto falando um pouco sobre 

as experiências marcantes que viveu. Bom trabalho! 

 

 

Reescrita: 

Redescobrir 

 Sou mesmo daqui de Juiz de Fora, nascido na Maternidade Santa Terezinha 

que fica na rua Independência. Pouco que sei dessa cidade é o nome dela. 

Falam que muito tempo atrás, que deu origem pro nome foi por não haver 

juízes na cidade, vinham juízes de fora para condenar os miliantes da região. 

            Parei de estudar por causa da condição financeira, por sempre ver 

colegas saindo para a “noitada”, isso me contagiou. Por isso preferi parar de 

estudar. Voltei para mostra que daqui para frente minha forma de pensar são 

outras. 

 Marcante para mim, é ter conseguido ter quatro assinatura na carteira de 

trabalho, pode ser nada ou até pouco para outras pessoas e mostrou para 

mim que trabalhar deixa com a consciência tranquila e na paz. 

 Olha! Daqui para frente vou realizar muitas coisas. Por isso que eu considero 

Deus, minha mãe e minha família importantes pra mim. 

 

* Resposta como réplica ao bilhete da professora, a inclusão do trecho: “Marcante 

para mim, é ter conseguido ter quatro assinatura na carteira de trabalho, pode ser 
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nada ou até pouco para outras pessoas e mostrou para mim que trabalhar deixa com 

a consciência tranquila e na paz” mostra que o aluno se preocupou apenas em 

incorporar a observação contida no bilhete em seu texto, não houve aqui a 

preocupação com uma reelaboração na estrutura da produção.  

Exemplo 02.  

Produção Inicial: 

A minha Historia 

Eu T. filho de familha de baixa Renda mais bem educado pelos os meus pais 

que se separam cuando eu tinha 7 anos e fiquei muito abalado pois estava 

acosto mado com minha familha junto que eramos muito felises e eu era 

muito afin que meus pais se juntace mais a familha da minha mãe não queria 

que milha mãe voltasse pois eles tinham briga de uzar contatos fízico mais eu 

não aceitava a ceparação deles mais eles nunca deixara faltar nada  mais eu 

comecei a mexe com coizas erradas mais não culpo eles pois mesmo cuando 

de familha de baixa Renda nunca deixarão de me educar pois minha familha 

é tudo para mime sol feliz con minha mãe mais nunca esqueci do mel pai que 

são separado ate hoge e conversa proque eu pedi que convercace pro mim e 

eça e aminha Historia. Fin  

 

 

Bilhete:  

T., gostei de seu texto, você falou bastante sobre a experiência que te marcou, 

a separação de seus pais. Agora gostaria que você reescrevesse o texto 

falando também sobre as outras questões como: por que você deixou de 

estudar? O que fez você voltar? De tudo que já fez, o que considera mais 

importante? Bom Trabalho! 

 

Reescrita:  

A minha Historia 

Eu, T., filho de familha de baixa Renda mas bem educado pelos os meus pais 

que se separaram quando eu tinha 7 anos, fiquei muito abalado pois estava 
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acostumado com minha familhia junto pois eramos muito felizes  e eu era 

muito afim que meus pais se juntassem mas a família da minha mãe não 

aceitava a separacao deles mais eles nunca dexaram faltar nada mas eu 

comecei a mexer com coizas eradas mais não culpo eles pois mesmo quando 

de familha de baixa Renda nunca deixarão de me educar pois minha família e 

tudo pra mim e sou felis com minha mãe mais nunca esqueci do meu pai que 

são separado ate hoge e conversa porque eu pedir que converssasse por mim 

e eca e minha Historia. Fin   

 

* O caso acima é um exemplo de escamoteamento ao bilhete da professora, o autor 

do texto 11 desconsidera as instruções contidas no bilhete na atividade de reescrita, 

percebe-se, no entanto, sua preocupação com a ortografia das palavras que haviam 

sido grafadas de forma incorreta. Uma possibilidade para essa ocorrência pode ser o 

grande número de palavras marcadas na correção da superfície do texto, as 

marcações podem ter incomodado o aluno a ponto de se tornarem sua principal 

preocupação na produção final. 

Exemplo 03 

Produção Inicial: 

Oi Eu sou M. V. 

Eu sempre tive uma dificuldade na minha Vida mais graças Adeus sempre 

me Esforcei Bastante para pode não sofre nesta Vida mais graças Adeus 

Apesar de Eu Estar neste lugar mais Eu agradeço Adeus por mim esta Vivo 

muintos Eu vi creser comigo já morreram. 

     Mas sei que e só uma fase. 

logo Estarei com A minha família 

muito obrigado fico poraqui! 

 

 

Bilhete: 

M. V., 

Você tem uma letra bonita e me pareceu bem caprichoso, porém fiquei 
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esperando ler mais, você quase não tocou nas questões do planejamento. 

Gostaria que reescrevesse o seu texto procurando respondê-las: qual é a sua 

origem? Por que você deixou de estudar? E por que você voltou? Que 

experiências marcantes já viveu? O que considera mais importante de tudo o 

que fez?  

Bom Trabalho! 

 

Reescrita: 

Oi Eu sou M. V. 

Eu sempre tive uma dificuldade na minha Vida mais graças A deus sempre 

me Esforcei Bastante para poder não sofre nesta Vida mas Graças A Deus 

Apesar de Eu Estar neste lugar mas Eu Agradeço A deus por Eu Estar Vivo 

Muintos que Eu vir crecer comigo já morreram mas so Agora sei como e ficá 

longe das pessoas que nos tanto Amamos mas graças A deus vou sai com 

Bom Comportamento e mais responsavel tem tantos momentos Bom que eu 

já vivi na minha Vida   mais o que me marcol foi Cuando Eu servi o Exercito 

Brasileiro isto vou leva comigo pra minha vida toda A minha origem sou 

Brasileiro nassi Em Juiz de Fora moro na Vila Olavo Costa des de pequeno 

sou muito feliz graças o meu bom Deus tudo nesta Vida o mais importante e 

a minha família que é mais importante para mim tudo que eu mais Considero 

sempre foi a minha educação sempre respeitei e sempre vou respeita o 

proximo. 

 

 

*Resposta como reelaboração, percebe-se o esforço do autor de reelaborar a estrutura 

de seu texto para incorporar as observações feitas pela professora no bilhete. O 

aluno-autor do texto acima apresenta dificuldade em escrever e estruturar suas 

ideias, fica claro, neste caso como a interação via bilhete foi importante no processo 

de avaliação, mesmo com um alto grau de dificuldade o autor se sente encorajado a 

expor no papel informações que foram negligenciadas na versão inicial de seu texto.  
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Considerações finais 

 

A partir dos principais achados concluímos que a avaliação de produção de 

textos por bilhetes permite ao professor ter um olhar singular sobre o projeto de 

dizer dos alunos. A interlocução estabelecida pelos bilhetes vai além de uma correção 

apenas indicativa que tem por objetivo assinalar os erros da superfície do texto, 

proporcionando um momento em que o professor se comporta como leitor 

interessado e volta seu interesse principalmente para o que o aluno quer dizer 

(Mangabeira, Costa e Simões, 2011).  

As interlocuções estabelecidas com o aluno-autor visavam não somente 

melhorar o texto, mas sim contribuir para o desenvolvimento de comportamentos 

escritores nos alunos. Ao analisar os exemplos escolhidos pode-se perceber o quanto 

os elogios contidos nos bilhetes contribuíram para a atividade de reescrita, até 

mesmo o aluno que apresentou mais dificuldade na produção inicial se sentiu seguro 

para reescrever seu texto, acrescentando informações importantes que haviam sido 

negligenciadas. Em sua maioria, as observações sobre pontos que poderiam ser 

melhorados também foram levadas em conta na produção final do texto.  

Constatamos, pois, a necessidade da produção textual se constituir como uma 

prática constante no cotidiano da sala de aula, contemplando diferentes gêneros 

textuais, suportes variados e distintos interlocutores. Cabe aos professores das 

diferentes áreas do conhecimento, e não só aos que ensinam a língua portuguesa, se 

comprometerem com a formação de comportamentos escritores de seus alunos, 

criando condições favoráveis para que a relação de ensino-aprendizagem aconteça.  
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ABRIR O CORPO. CO-MOVER O MUNDO 

 

Raquel Minervino de Carvalho Bisneta114 
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Resumo 
O presente trabalho é parte de minha pesquisa ainda em andamento junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGE/UFJF). 
Partindo da ideia de que o corpo é uma das categorias centrais para compreender os novos 
processos de subjetivação na contemporaneidade (cf. Birman, 2005; 2016), o artigo apresenta 
uma reflexão sobre a importância da educação somática e do trabalho corporal desenvolvido 
por Angel e Klauss Vianna (1990), estabelecendo relações com o pensamento clínico de 
Donald Winnicott (1983; 1993), psicanalista e pediatra inglês, de José Gil (2001;2004), filósofo 
contemporâneo, e Jorge Larossa (2002; 2011), educador e filósofo. 
Palavras-chave: Educação Somática; Processos de Subjetivação; Psicanálise; Donald 
Winnicott; José Gil; 

 

 Corpos no mundo: novos processos de subjetivação 

 

Um corpo no Mundo – Luedji Luna 
Atravessei o mar 

Um sol da América do Sul me guia 
Trago uma mala de mão 

Dentro um oração 
Um adeus 

 
Eu sou um corpo 

Um ser 
Um corpo só 

Tem cor, tem corte 
E a história do meu lugar 

Eu sou a minha própria embarcação 
Sou minha própria sorte 

 
E Je suis ici, ainda que não queiram não 
Je suis ici, ainda que eu não queira mais 

Je suis ici agora 
 

Cada rua dessa cidade cinza sou eu 
Olhares brancos me fitam 

Há perigo nas esquinas 
E eu falo mais de três línguas 

 
E palavra amor, cadê? 

                                                           
114 Licenciada Plena em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), especialista 

em Terapia Através do Movimento pela Faculdade Angel Vianna (FAV) e atualmente discente do Programa 

de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Participa do Núcleo de 

Estudos sobre Filosofia, Poética e Educação (NEFPE). 
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Je suis ici, ainda que não queiram não 
Je suis ici ,ainda que eu não queira mais 

Je suis ici, agora 
Je suis ici 

E a palavra amor, cadê? 
 
 

Assistimos hoje a uma intensificação de modos e processos de subjetivação, 

que trazem imensos desafios para a educação e as ciências humanas em geral. Para 

Agamben (2009), esses processos se dão, dentre outros fatores, pela ilimitada 

proliferação de dispositivos, que podem ser entendidos como tudo aquilo que de 

algum modo intercepta, controla, modela e assegura os gestos, as condutas e a 

subjetividade humana.  “Certamente, desde que apareceu o homo sapiens havia 

dispositivos, mas dir-se-ia que hoje não haveria um só instante na vida dos 

indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum 

dispositivo.” (Idem, p. 42). 

 Como se sabe, a depressão é uma das doenças mais comuns de nosso século e 

alguns discursos psiquiátricos, amparados por uma política neoliberal, defendem 

cada vez mais a medicalização da saúde (da vida) como alternativa para as mazelas 

sociais. Todos esses conflitos e tensionamentos que se apresentam hoje mostram 

como se tornou quase impossível pensar a educação sem compreender a sua 

interface com a saúde e o pensamento clínico de modo geral, pois a criança e o 

adolescente que vai à escola traz consigo essa multiplicidade de subjetividades 

dentro de um mundo globalizado. 

 Joel Birman115, ao estudar os processos de subjetivação na contemporaneidade, 

afirma que o sujeito contemporâneo vive hoje o que ele chamou de despossessão de si 

mesmo. Segundo o psicanalista, vivemos hoje uma radicalização da sociedade de risco 

à nível global. Nessa sociedade de risco e desamparo há uma intensificação dos 

sistemas de controle e vigilância, a expansão dos fundamentalismos e do estado de 

exceção. Assim, o sujeito contemporâneo é atravessado por intensidades e, muitas 

vezes incapaz de dar vazão e simbolização a essas intensidades, esse sujeito padece. 

                                                           
115 Tema discutido por Joel Birman em sua palestra “Novas Formas de Subjetivações”. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=ov9CKqKiAeE >. Acesso em 21 de abril de 2016  e no 
artigo BIRMAN, Joel. O Mal-Estar na Modernidade e a Psicanálise: a Psicanálise à Prova do Social 
PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 15 (Suplemento):203-224, 2005 
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Esse padecimento ou fragmentação de si ocorre de diversas formas, trazendo novas 

cartografias subjetivas e novas categorias que ganham destaque para o pensamento 

clínico. A mais importante delas, segundo Birman, é a categoria Corpo, já que seria 

ele o lugar privilegiado onde essas transformações subjetivas se dão de modo mais 

evidente. 

Diante desse cenário, surgem duas alternativas principais no campo da saúde. 

A primeira, segundo Birman, é a psiquiatria biológica, amparada pelo modelo 

neoliberal, que defende cada vez mais a medicalização, a juridicalização e o controle 

dos corpos e das subjetividades, dentro de uma governabilidade biopolítica. A 

segunda é a psicanálise e todas as psicoterapias e pedagogias que propõem, ao invés 

de uma normatização, a restauração subjetiva do sujeito. Esse “nadar contra a corrente” 

pode parecer impossível e talvez seja, pois, como já dizia Sigmund Freud, 

parafraseando Kant, há três profissões impossíveis: educar, governar e psicanalisar.  

 Isto porque, no limiar indivíduo-sociedade, há um caminho que nunca se 

esgota. É e sempre será impossível: por isso mesmo, são os campos fecundos onde 

nos movemos, o campo inacabado onde criamos o novo, reatualizando o passado. 

Pensar o corpo é pensar a educação transversalmente, entre possíveis e impossíveis. 

Afinal, como trazer para a Educação na contemporaneidade a restauração subjetiva do 

sujeito de que fala Birman? De que modos a educação pode se valer do pensamento 

clínico e construir, junto a ele, uma resistência frente aos processos de subjetivação e 

dessubjetivação que se apresentam na contemporaneidade? 

 

 A conscientização do movimento: aberturas possíveis 

 

 Diante de um modo de produção capitalista que mercantiliza inclusive (ou 

sobretudo) afetos e desejos, cabe e urge pensar uma educação que faça frente à 

chamada despossessão de si mesmo de que fala Birman. A conscientização corporal, 

assim como outros trabalhos que tocam o âmbito da arte e da produção de 

experiências significativas, possibilita a criação de um espaço que se abre como 

acontecimento, criando aberturas para uma maior consciência de si, a partir de uma 

experiência significativa. A noção de “experiência” é vasta e não é nosso objetivo 
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aqui esmiuçá-la. O modo como utilizamos esta noção se aproxima daquela feita por 

Larossa, para o qual a experiência é algo que nos acontece, algo que nos toca. Longe 

de uma padronização das subjetividades, a experiência é aquilo que escapa e que nos 

fortalece na medida de nossa singularização. “Quando a criança é amiga da 

experiência, longe de ser uma fase a ser superada, ela se torna uma situação a ser 

estabelecida, atendida, alimentada, sem importar a idade da experiência” (KOHAN, 

2003, p. 244- 5). Aliás, como já salientava Walter Benjamin em um de seus textos mais 

conhecidos, uma sociedade onde a experiência não tem lugar é uma sociedade pobre, 

reflexo de uma vida coletiva adoecida, onde a bárbarie tomou o lugar da narrativa e 

das relações humanas. 

 Angel Vianna, uma das precursoras do trabalho corporal no Brasil, junto com 

seu esposo Klauss Vianna, elaboraram um trabalho corporal e clínico que tem como 

eixo central a consciência músculo-esquelética, a abertura dos espaços internos 

articulares e “a escuta do contorno do silêncio”. Este trabalho, que influenciou 

muitos dançarinos e pesquisadores no Brasil, torna possível a criação de espaços de 

auto-conhecimento e descoberta de si e do outro. Para Vianna (1990), sem experiência 

de si e do outro não existe diálogo; para Kohan, sem alteridade não existe verdade116. 

“Se não conseguimos estabelecer um contato consciente com o nosso eu interior, 

contato que normalmente se perde desde a infância, permanecemos impotentes e 

incapazes de criar um verdadeiro diálogo, seja ele qual for.” (VIANNA, p.104). 

 Esse ambiente onde se privilegia o lugar da experiência, observado na 

pedagogia do corpo, pode ser relacionado ao que Winnicott denominou de “espaço 

potencial”, um espaço de transicionalidade, onde o ato de brincar se configura como 

lugar privilegiado para a troca criativa entre o mundo interno e o externo, a fantasia 

e a realidade. “A normalidade está aqui intimamente ligada à capacidade do 

individuo de viver em uma área intermediária entre o sonho e a realidade, aquela 

que é chamada de vida cultural” (Winnicott, 1990; pag.137). A normalidade não deve 

ser entendida aqui como controle – muito pelo contrário. Normalidade e saúde, para 

                                                           
116 KOHAN, Walter. Não há verdade sem alteridade. A propósito de “Devir-criança da Filosofia: 

infância da educação”. In: KOHAN, W. (org) Devir-criança na filosofia: infância da educação. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2010 
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Winnicott, são sinônimos de maturidade emocional. E, para ele, ser saudável e 

emocionalmente maduro diz respeito a conseguir ter uma vida autêntica, uma vida 

que não é condicionada ou reativa, mas singular, numa troca criativa entre o eu e o 

ambiente. O viver cultural de Winnicott é o viver criativo, e o ato de brincar a base de 

sua concepção de saúde.  

 

Abrir o corpo. Co-mover o mundo 

 

 No texto Abrir o corpo, José Gil (2004) analisa as relações entre consciência e 

corpo, mostrando, antes de tudo, que não há uma separação ou oposição entre eles, 

mas “uma tessitura comum que os atravessa” (GIL, p.3). Não existe corpo 

desprovido de consciência, assim como não existe uma consciência incorporal. O que 

existe é uma tensão que vai de estados de grande imbricação a estados de quase 

separação, que nunca é completa, pois mesmo em casos extremos de dissociação 

corpo-consciência há sempre uma ligação entre eles, que possibilita ao ser humano 

continuar a existir.  

 José Gil explica que a “tomada de consciência” seria justamente a percepção 

de um objeto através de uma “captura” realizada pelo próprio corpo. A nossa 

consciência de um objeto será tanto maior quanto maior nossa capacidade de entrar 

em devir com esse mesmo objeto, de entrar em ressonância com suas formas e forças, 

de “impregnar-se corporalmente” dele. 

 Ainda segundo o filósofo, há dois regimes para a consciência do corpo, dois 

“extremos” que compõem essa tessitura interligada, essa gradação contínua, o ir e vir 

entre um e outro regime: a consciência intencional vigil e o corpo-consciência. Assim, 

a consciência reflexiva nunca é “pura”, pois o corpo sempre intervém na 

intencionalidade, ele está sempre subjacente, ainda que não o percebamos. “Não há 

consciência sem consciência do corpo. Não há consciência sem que os movimentos 

corporais intervenham nos movimentos da consciência.” (Op.cit, p.3). A “abertura 

dos corpos”, segundo José Gil, produz alargamentos e tensões entre 

micropercepções, criando assim uma atmosfera – um campo de forças que entra em 

contato com as modulações de força do próprio corpo. 
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“Na verdade, é o corpo que “percebe” a atmosfera, sua densidade, sua 
porosidade, sua rarefação, seu teor de acolhimento ou de exclusão, sua 
velocidade de transformação, sua rugosidade ou, às vezes, seu aveludado 
que nos atrai como uma doença. Se o corpo percebe todas essas modulações 
de forças, é porque está aberto, ou seja, suas próprias forças entraram em 
contato com as forças da atmosfera. Pois a atmosfera induz à abertura dos 
corpos, convidando à osmose. Ela constitui um meio que impregna 
imediatamente os corpos, quebrando a barreira que separa o interior do 
exterior, um corpo de outro corpo, os corpos e as coisas” (REIS, p. 27) 

 

 Todos esses conceitos levam Gil a defender uma outra concepção de 

inconsciente e de comunicação entre inconscientes, na qual está em jogo, em primeiro 

lugar, as intensidades afetivas. Quando os corpos são capazes de “se abrir” podemos 

entrar em contato com o inconsciente do corpo e suas intensidades afetivas. É nesse 

sentido que a dança e a arte de modo geral, quando não entendidas dentro de uma 

dimensão meramente representacional ou mercadológica, instauram a possibilidade 

da criação de uma atmosfera de abertura dos corpos. No trabalho de Conscientização 

do Movimento percebemos essa “abertura dos corpos”, pois passamos a entrar em 

contato com micropercepções que, ao serem experienciadas, trazem modificações na 

consciência intencional vigil. Escutar a pele, os ossos, os micro-movimentos internos 

nos distancia da consciência vigil intencional e essa dilatação produz muitas vezes o 

silêncio.  

 O silêncio sempre está presente (escutá-lo é parte necessária para ouvir novos 

sons), e ele reverbera nos autores estudados. É assim para Angel Vianna, é assim 

para José Gil e é assim para o psicanalista inglês Winnicott. De acordo com Donald 

W. Winnicott, “não há dúvida que na literatura psicanalítica tem-se escrito mais 

sobre o medo de ficar só, ou o desejo de ficar só, do que sobre a capacidade de fazê-lo” 

(WINNICOTT, 1983, p.31).  

 A partir desse entendimento, o psicanalista desenvolve sua teoria a respeito 

das dimensões positivas ligadas ao ato de estar só na presença do outro, o que, 

segundo ele, seria fator decisivo dentro do processo de maturidade emocional. Para 

Winnicott, é apenas quando uma criança está verdadeiramente só, quando não há 

nenhum tipo de orientação ou norma, que ela é capaz de devanear e descobrir seus 

próprios movimentos, não sendo apenas alguém que reage a estímulos externos. É 

apenas quando só que a criança pode escutar a si própria e descobrir sua vida 
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pessoal interior e construir um caminho de escolhas autêntico e não meramente 

condicionado por outrem. 

 Em “A Dança”, Klauss defende que quanto mais o trabalho corporal se tornar 

consciente, quanto mais tivermos consciência dos nossos espaços internos corporais e 

das nossas articulações, mais teremos consciência de nós próprios. “Ao acordar, ao 

sensibilizar uma dada articulação, adquiro mais um ponto de equilíbrio em meu 

corpo e isso acaba agindo sobre todo o resto, inclusive sobre coisas que 

aparentemente nada têm a ver com músculos e articulações, como a atividade 

intelectual” (VIANNA, 1990, p. 83). Acordar o corpo é trabalhar o inconsciente e o 

consciente, o corpo e o pensamento, os padrões internos e nosso modo de agir no 

mundo. Em suma, é criar, a partir da escuta de si próprio.  

  

“À medida que tecnicamente vou mudando meus espaços, meu eixo, minha 
flexibilidade e equilíbrio, trabalho também minha visão de mundo, minha 
ótica sobre as coisas e as pessoas. Aprender a questionar objetivamente e a 
observar a si mesmo são as melhores formas de aprendizado. O ato de 
questionar é o resultado de uma observação que provém de um 
distanciamento e de uma conclusão, ainda que passageira e nunca definitiva. 
As musculaturas usadas para isso são cadeias profundas que ajudam a 
construir nossa imagem: somos os únicos responsáveis pelo corpo e pelo 
rosto que temos, e somente nós poderemos modificar esse corpo e esse rosto” 
(Ibidem, p. 81) 

 

 Construir nossa auto-imagem é, portanto, um processo criativo, que nos torna 

capazes de modificar “nosso rosto”, e modificá-lo no sentido de tornar-se mais 

próximo dele, estar cada vez mais consciente de quem e como somos. Esta 

construção criativa de si se dá através da experiência, do contato direto com a 

experiência proposta por Angel e Klaus. De fato, a experiência produz abertura, e é 

esse o lugar que buscamos na educação. “A experiência não é o caminho até um 

objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para 

o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer” 

(LARROSA, 2002, p. 28). A experiência, tal como pensa Larossa (2002), é essa 

abertura que, assim como para Klauss e Angel, nos possibilita “mudar nosso próprio 

rosto”, ou “escrever por mim mesmo”: 
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“O importante, a partir do ponto de vista da experiência, é como a leitura de 
Kafka ou de Platão, ou de Paulo Freire, ou de qualquer outro pode ajudar-
me a dizer o que ainda não sei dizer, o que ainda não posso dizer, ou o que 
ainda não quero dizer. O importante, desde o ponto de vista da experiência, 
é que a leitura de Kafka (ou de Patão, ou de qualquer outro) pode ajudar-
me a formar ou a transformar minha própria linguagem, a falar por mim 
mesmo, ou a escrever por mim mesmo, em primeira pessoa, com minhas 
próprias palavras”. (Idem, ibidem, p.10-11) 

 

 Winnicott fala algo semelhante em sua teoria. O psicanalista afirma que, 

quando o ambiente proporciona um espaço potencial, que permita a expressão 

criativa dos sujeitos sem oprimir a sua subjetividade, esses conseguem estar “a sós 

consigo próprios” e escutar sua solidão essencial, transformando-a em gesto criativo. 

O viver criativo, para Winnicott, é a base da construção de um self verdadeiro. A 

despossessão de si mesmo de que fala Birman pode ser comparada ao sentimento de 

inutilidade e vazio existencial sentido pelo Self Falso de Winnicott. “Enquanto o self 

verdadeiro é sentido como real, a existência do falso self resulta em uma sensação de 

irrealidade e em um sentimento de futilidade.” (Winnicott, 1990; pag. 135). 

 Para criar brechas na educação contemporânea, é necessário que o pensar seja, 

fundamentalmente, um ato criativo, e que, cada vez mais, consigamos criar espaços 

de abertura, onde a imposição e a normatização cedem lugar para o lúdico. E iremos 

repetir, quantas vezes forem necessárias, que o brincar constitui nossa dimensão 

mais humana e natural, onde podemos dialogar e construir coletivamente e 

criativamente a nós próprios e ao mundo externo. “É no brincar, e somente no 

brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua 

personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu 

(self)” (Winnicott, 1975; p. 80). As ações criativas,  “vinculam o passado, o presente e 

o futuro” (Winnicott, 1975, p. 151), e permitem o sentimento de continuidade da 

existência, que, finalmente, possibilita ao ser vivente o sentimento essencial, dentro 

da clínica winnicottiana, esse sentimento de que “a vida é digna de ser vivida” 

(Winnicott, 1975, p. 95). 
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Considerações Finais: 

 

 O clipe de Luedji Luna, “Um corpo no mundo”, mostra uma dança pessoal em 

meio à concretude e “dureza das esquinas” de megalópole paulistana. Sua dança é 

expressão de sua singularidade e com ela a cantora toca o mundo e busca por 

contato; afeto. Esse “corpo só”, corpo no mundo, histórico, que tem cor e corte e fala 

mais de três línguas – esse corpo, ainda que só, em meio a uma cidade cinza (um 

ambiente não-acolhedor, diria Winnicott), repleto de “olhares brancos” que fitam, 

pede por amor. “E a palavra amor, cadê?”. Esse corpo é um “ser”, e, como ser-no-

mundo (Dasein?), busca pelo Outro. Esse corpo dança, para quê? Não sabemos, mas 

o corpo é vivo e ele quer dançar, ele dança. Assim como Luedji, Angel, Larossa e Gil, 

“Winnicott nos convida a brincar, e, quem sabe, a dançar…!” (Laurentiis, 2016, p. 

472). 
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Resumo 
Este relato de experiência está circunscrito ao projeto de trabalho “Nossas brincadeiras: 
construindo jogos na Educação Infantil”, que foi desenvolvido com as crianças da turma de 5 
anos de idade, numa escola da rede municipal de Juiz de Fora, durante o ano de 2016. A 
experiência está calcada na abordagem histórico-cultural, notadamente no pensamento do 
psicólogo russo Lev Vigotski, para o qual o jogo, como atividade tipicamente humana, exerce 
grande influência no desenvolvimento cognitivo da criança na medida em que se constitui 
num contexto fértil de apropriação da cultura. Nesta perspectiva, o processo de construção 
de jogos é ressaltado como parte do próprio jogo. Para fins deste trabalho, demos ênfase ao 
jogo da memória de letras do alfabeto.  As crianças ficaram responsáveis por definir 
materiais, ilustrações, regras e divisão de tarefas entre os participantes. Após a construção 
dos jogos, elas brincaram com eles todos os dias. Percebemos que muitas crianças ampliaram 
seus conhecimentos, bem como ganharam confiança na troca de opiniões. Acreditamos que 
essa experiência nos possibilitou compreender como as crianças pensam sobre números e 
suas relações, observar suas habilidades de contar, de quantificar, de realizar cálculos 
mentais e organizar informações numéricas através do desenho e da escrita, além de 
observar como as crianças utilizaram estratégias de negociação para lidar com os conflitos e a 
resolução de problemas. 
Palavras-chave: Jogos; Abordagem histórico-cultural; Educação Infantil; Crianças. 

 

Introdução 

 

O que a maioria dos adultos deixa  
De reconhecer é exatamente quando 

Eles próprios brincam em sua vida adulta, 
E a menos que possamos aceitar esse brincar 

E valorizá-lo em suas muitas formas, será  
Difícil para alguém valorizar o brincar das 

Crianças como algo além de uma atividade ociosa. 
(Moyles, 2002, p. 11) 

mailto:miriamduquev@hotmail.com
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O presente texto discorre sobre o projeto “Nossas brincadeiras: construindo 

jogos na educação infantil”, que foi desenvolvido com crianças no contexto da pré-

escola. 

Vários são os estudos que tem discutido a importância dos jogos na 

aprendizagem (CORDAZZO, VIEIRA e LUIS, 2007; JOWETT e SYLVA, 1986; 

TIZARD, 1977).  De acordo com Cordazzo et al. (2007), quando as crianças estão 

jogando, elas colocam desafios e problemas a serem resolvidos por elas mesmas 

possibilitando a elaboração de hipóteses que, no jogo, serão testadas. Para Moyles 

(2002, p. 12), o jogo em situações educacionais é uma via de mão dupla, na medida 

em que “proporciona não só um meio real de aprendizagem como permite também 

que adultos perceptíveis e competentes aprendam sobre as crianças e suas 

necessidades.”  

Ao explicitar os objetivos para o uso de jogos com crianças pequenas, Kamii 

(1991, p. 15) afirma: 

 

Em relação ao aprendizado, gostaríamos que as crianças fossem alertas, 
curiosas, críticas e confiantes na sua capacidade de imaginar coisas e dizer o 
que realmente pensam. Gostaríamos também que elas tivessem iniciativa, 
elaborassem ideias, perguntas e problemas interessantes (...)  
 
 

Com base nessa afirmação de Kamii, propusemos o trabalho com jogos, com a 

intenção de entender como as crianças pensam sobre números e suas relações, 

observar suas habilidades de contar, de quantificar, de realizar cálculos mentais e 

organizar informações numéricas através do desenho e da escrita. Além disso, 

pretendíamos observar como as crianças utilizavam estratégias para lidar com 

problemas, com regras e a competição. Percebemos que muitas crianças ampliaram 

seus conhecimentos, bem como ganharam confiança na troca de opiniões. 

Verificamos que elas ficaram mais interessadas por terem participado ativamente de 

todo o processo, desde a construção dos jogos, até a escrita dirigida das regras em 

parceria com outras crianças e professora. 

Através de diferentes experiencias buscamos desenvolver o raciocínio lógico 

das crianças. Uma das ferramentas propostas foram os jogos matemáticos. Durante 

as brincadeiras, ficamos atentos à lógica das crianças, propiciando um ambiente 
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estimulador, problematizando e lançando desafios. Por meio dessas atividades 

lúdicas as crianças foram interagindo com a matemática e se apropriando dos 

conhecimentos próprios desse campo de experiência, dispondo de oportunidades em 

vivenciar uma aprendizagem significativa. 

 

Referencial teórico 

Partimos da abordagem histórico-cultural de Lev Vigotski que concebe o 

brincar como atividade que move o desenvolvimento psicológico da criança em 

idade pré-escolar.  

 
Parece-me que, do ponto de vista do desenvolvimento, a brincadeira não é 
uma forma predominante de atividade, mas, em certo sentido, é a linha 
principal do desenvolvimento na idade pré-escolar (VIGOTSKI, 2008, p.  24). 

 

 

Acrescenta o autor que na brincadeira a criança encontra-se além do seu nível 

habitual de desenvolvimento. 

 

Na brincadeira, a criança está sempre acima da média da sua idade, acima 
de seu comportamento cotidiano; na brincadeira, é como se a criança 
estivesse numa altura equivalente a uma cabeça acima da sua própria altura. 
A brincadeira em forma condensada contém em si, como na mágica de uma 
lente de aumento, todas as tendências do desenvolvimento; ela parece tentar 
dar um salto acima do seu comportamento comum (VIGOTSKI, 2008, p. 35). 

 
 

 Nesse sentido, a aprendizagem ocorre na criança em idade pré-escolar por 

meio da brincadeira, sendo, portanto,  um dos meios privilegiados de trabalho 

pedagógico.  

 

A relação entre a brincadeira e o desenvolvimento deve ser comparada com 
a relação entre a instrução e o desenvolvimento. Por trás da brincadeira 
estão as alterações das  necessidades e as alterações de caráter mais geral da 
consciência. A brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de 
desenvolvimento iminente (VIGOTSKI, 2008, p. 35). 
 

 

 

 



     792 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Desenvolvimento 

 

A experiência de construção de jogos ocorreu em uma turma de crianças com 

idades de 5 anos de idade, matriculadas na Educação Infantil de uma escola pública 

do município de Juiz de Fora/MG.  

O trabalho pedagógico da escola segue as orientações contidas nas Diretrizes 

Educacionais para a Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora (2008), que elege o 

brincar como  

 

[...] atividade cultural que é recriada a partir do que a criança traz de novo, 
como seu poder de criar e produzir cultura. Os processos de aprendizagem e 
de desenvolvimento envolvidos no brincar são também constitutivos do 
processo de apropriação de conhecimento‖ (JUIZ DE FORA, 2008, p.29). 
 

 
Igualmente, as práticas cotidianas estão em consonância com a Proposta 

Curricular Educação Infantil (“Educação Infantil: a construção da Prática Cotidiana”) 

(JUIZ DE FORA, 2012), que coaduna com àquele documento e as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), particularmente no que se 

refere ao brincar como um dos eixos de trabalho. 

Nossa sala de atividades é organizada em “cantos”, de acordo com a 

metodologia Freniana (SAMPAIO, 1994), onde em um desses, ficam localizados os 

jogos. Durante as atividades cotidianas, percebíamos um grande interesse das 

crianças em brincar nesse espaço; às vezes, todos queriam ficar juntos brincando com 

os jogos que lá estavam disponíveis. Mas, como não tínhamos jogos para todos os 

grupos, tivemos a ideia de construirmos outros, envolvendo a participação de todas 

as crianças.  

Em nossa roda de conversa, que acontece no início do dia, resolvemos elaborar 

uma lista de jogos que dispúnhamos e outra dos que almejávamos construir. 

Iniciamos a construção com os jogos de dominó, bingo de nomes e letras e jogo da 

memória. Entretanto, o que mais despertou interesse nas crianças foi o jogo da 

memória de números, letras e dos nomes.  
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Neste trabalho, no entanto, demos ênfase ao jogo da memória de letras. O jogo 

é composto por cartas tipo baralho contendo palavras, letras e desenhos 

correspondentes e cada carta tem o seu par que se repete.  

De acordo com Vigotski (2003, p. 44), a memória é uma das funções 

psicológicas centrais durante os primeiros anos de vida, a qual permite a organização 

das demais. “[...] o pensamento da criança de pouca idade é fortemente determinado 

por sua memória. (...) Para a criança pequena, pensar é recordar, ou seja, apoiar-se 

em sua experiência precedente, em sua variação.” Então, para a criança, o conceito 

está mais determinado pela lembrança do que por sua estrutura lógica. 

Em uma de nossas rodas de conversa, começamos a pensar sobre como 

faríamos as cartas, quais letras e palavras que iríamos escrever. A partir de palavras 

escolhidas pelas crianças, íamos escrevendo e perguntando com qual letra começava 

a palavra, e  depois as crianças falavam espontaneamente quais letras eram 

necessárias para escrevê-las . Assim fomos fazendo até obter a quantidade suficiente 

de palavras para cada dupla (Figura 1). 

 

 

Figura 1: A escolha das palavras 
Fonte: As autoras 

 
Em seguida, cada dupla escolhia uma palavra e fazia o desenho 

correspondente (Figura 2). 
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Figura 2: A feitura dos desenhos 
Fonte: As autoras 

 

Combinamos que ficaria sob a responsabilidade das próprias crianças a 

definição dos materiais a serem usados para confecção das cartas, ilustrações, regras 

e divisão de tarefas entre os participantes. Esse momento de participação e interação 

das crianças foi muito interessante. Foi bastante gratificante vê-las se organizando, 

discutindo e negociando umas com as outras como fariam as representações dos 

desenhos, das letras e palavras e elaborando estratégias. De acordo com Vigotski 

(1991, p. 258), o desenvolvimento ocorre nas crises e nos conflitos: 

 

Los períodos de crisis que se intercalan entre los estables, configuran los 
puntos críticos, de viraje, em El desarrollo, confirmando uma vez mas que El 
desarrollo Del niño es um proceso diatéctico donde El paso de um estádio a 
outro no se realiza por via evolutiva, sino revolucionaria.  

 
 

Para ilustrar a dinâmica das duplas, trazemos a fala de uma das crianças com 

a sua dupla: “Zaqueu pode deixar que eu faço o desenho nas duas cartas, e você 

escreve do seu jeito a letra e a palavra que começa com a letra, tá bem?” – Disse 

Lavínia.  

A dinâmica do jogo seguiria as seguintes regras, definidas pelas crianças: as 

peças foram colocadas com as figuras voltadas para baixo, para que não pudessem 

ser vistas as figuras. Cada criança na sua vez deveria virar duas peças e deixar que 

todos a vissem. Caso as figuras fossem iguais, a criança deveria recolher consigo esse 

par e jogar novamente. Se forem peças diferentes, essas devem ser viradas 

novamente, e sendo passada a vez ao participante seguinte. O vencedor seria aquele 

que possuísse mais cartas no final do jogo. 
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 Após a confecção das cartas, as crianças demonstravam-se ansiosas para 

brincar com o jogo. E as crianças decidiam através de brincadeiras como “zerinho ou 

um” quem iria começar o jogo (Figura 3).  

 

   

Figura 3: “Zerinho ou um” 
Fonte: As autoras  

       

Assim, as crianças iniciaram o jogo, respeitando as regras definidas por elas 

mesmas (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Crianças jogando 
Fonte: As autoras  

 

No desenvolvimento dessas atividades lúdicas propúnhamos os seguintes 

questionamentos para as crianças:  

 
Qual é o nome da palavra que está na carta que você virou? 
Como você descobriu o nome dessa palavra? 
Você conhece outras palavras que começam com essa letra? 
Qual é o som inicial dessa palavra? 
Qual é o som final dessa palavra? 
Quantas cartas você juntou? 
Quem conseguiu juntar mais cartas? 
Quantas cartas a mais que o amigo você juntou? 
Quantas cartas faltam para ultrapassar os pontos do colega que venceu? 
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Depois de brincarem bastante com o jogo, construíamos cartazes desenhando 

e escrevendo como tinha sido a brincadeira, expondo os resultados, fazendo junto 

com as crianças a leitura, a análise e a interpretação do gráfico de pontuação. Quando 

as crianças observavam os gráficos, elas já se localizavam e mostravam quantos 

pontos tinham feito (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Gráfico 
Fonte: As autoras  

 

 Além disso, as crianças registravam por meio de desenhos a brincadeira, 

compartilhando com o grupo suas percepções. Às vezes, havia crianças que não 

conseguiam formar pares de cartas e não pontuavam. Mas elas não ficavam tristes e 

nem desanimavam, dizendo “da próxima vez vou conseguir achar o par”. Esse fato 

era interessante, pois aproveitávamos esses momentos para trabalhar as perdas e 

frustrações, sem fazer com que elas ficassem competindo umas com as outras de 

modo negativo. 

Como resultado final, muitos jogos foram criados pelas crianças e 

compartilhados na escola ao longo do ano com os amigos. 

Muitas crianças relatavam que também faziam em casa os jogos para 

brincarem com a famílias e levavam para a escola o que tinham feito em casa 

compartilhando com o grupo suas construções. 

 

Considerações finais 

 

Esse trabalho nos permitiu compreender que, ao mesmo tempo em que as 

crianças desenvolveram seus conhecimentos matemáticos e sua capacidade de 
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resolver problemas, elas tornaram-se confiantes, criativas e capazes de discutir sobre 

seu conhecimento e suas ideias. Por outro lado, analisamos que o trabalho com as 

habilidades matemáticas, especialmente através dos jogos, permitiu à criança 

construir seu autoconhecimento sobre suas habilidades, seu sistema de raciocínio, 

suas preferências bem como a capacidade de estabelecer relações entre noções e 

significados matemáticos. 

Acreditamos que essa experiência nos possibilitou compreender como as 

crianças pensam sobre números e suas relações, observar suas habilidades de contar, 

de quantificar, de realizar cálculos mentais e organizar informações numéricas 

através do desenho e da escrita, além de observar como as crianças utilizaram 

estratégias de negociação para lidar com os conflitos e a resolução de problemas. 
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Resumo 
Este artigo origina-se de um estudo monográfico e tem por finalidade apresentar o resultado 
de um primeiro mapeamento sobre a educação para estudantes refugiados no município de 
Duque de Caxias/RJ, realizado na segunda metade de 2016 e início de 2017. O objetivo deste 
trabalho foi compreender se os estudantes refugiados congoleses que chegavam ao Estado 
do Rio de Janeiro eram bem acolhidos em sala de aula brasileira, visto sua cultura e língua 
serem totalmente diferentes da cultura e língua brasileira. Escolhemos o município de Duque 
de Caxias por ser o município que mais recebe estudantes refugiados no Estado do Rio de 
Janeiro devido ao baixo custo de vida e por existir uma comunidade congolesa na região. 
Através de levantamento bibliográfico em 7 plataformas de pesquisa acadêmica, constatou-
se a ainda incipiente quantidade de material acadêmico sobre o assunto educação para 
refugiados. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, entendendo que pesquisa 
qualitativa trata-se de uma pesquisa com caráter interpretativo, com enfoque na ação do 
sujeito, enfatizando instrumentos de coleta como entrevistas. Como técnica de análise de 
dados nesta pesquisa utilizamos a triangulação entre o levantamento bibliográfico, a 
entrevista com a Pedagoga e com a interprete oficial das mães refugiadas congolesas – ambas 
da instituição que recebe e acolhe os refugiados no estado, a Cáritas Arquidiocesana do Rio 
de Janeiro – e análise de documentos oficiais que regem a educação, sendo eles, no âmbito 
municipal o Plano Municipal de Educação de Duque de Caxias de 2015, e no âmbito nacional 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e o Plano Nacional de Educação de 2014. 
Como resultados da pesquisa pontuamos que a inserção do estudante refugiado congolês na 
escola brasileira é feita sem levar em conta suas dificuldades comunicativas (sua língua 
materna é o francês) com a língua portuguesa, provocando um consequente isolamento em 
sala e exclusão por parte dos colegas de classe. Apontamos que, além disto, a escola, em 
alguns casos, não possui estrutura para dar apoio ao estudante refugiado.  
Palavras-chave: Refugiados, Educação, Educação para refugiados, dificuldades de 
aprendizagem, inclusão em educação. 

 
 
Os estudantes refugiados congoleses no Rio de Janeiro 

 

Este artigo nasceu de um estudo monográfico realizado entre 2016 e 2017, 

orientado pela Prof.ª Dr.ª Mônica Pereira dos Santos, cujo objetivo foi investigar de 

que forma se dava a inserção escolar de crianças refugiadas no Brasil. Inicialmente, o 
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interesse partiu do do drama, altamente midiatizado, vivido pelas crianças sírias, 

como fruto dos conflitos políticos vividos naquele país. A partir dessa crise 

migratória, questionamos como essas crianças, filhas dos refugiados, estavam sendo 

incluídas no ambiente escola, no país da qual sua família inseriu-se. Este 

questionamento surgiu porque compreendemos que as crianças refugiada, advindas 

de outras culturas e com possíveis traumas possuem especificidades e nos 

questionamos como essas especificidades estariam sendo trabalhadas nas escolas, 

que por sua vez, já possuem suas demandas. O país selecionado para essa pesquisa 

foi o Brasil, o Estado selecionado para análise foi o Rio de Janeiro e o município 

escolhido foi o de Duque de Caxias.  

Devido à ausência de material documental e como forma de obter dados para 

compreendermos a situação da criança refugiada na escola, fomos ao encontro da 

única instituição que recebe os refugiados de todo o mundo no estado do Rio de 

Janeiro, a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Após a constatação da pouca 

quantidade de material voltado para a educação de refugiados em bases acadêmicas, 

fui ao encontro desta instituição, para entrevistar a Pedagoga responsável por prover 

e acompanhar toda a documentação das crianças e adolescentes refugiados junto às 

escolas no Município e no Estado do Rio e acompanhar a frequência e problemas que 

os estudantes estivessem enfrentando para frequentar a escola. 

Esta entrevista aconteceu no dia 12 de dezembro de 2016, em uma conversa de 

uma hora e quarenta minutos, que se desdobrou em uma rápida entrevista com a 

Psicóloga da instituição e uma conversa de mais 20 minutos com a refugiada Yola , 

que é a interprete oficial da instituição frente aos congoleses que chegam ao Rio de 

Janeiro buscando refúgio. 

Quando as mães chegam com suas crianças, a Pedagoga encaminha a 

documentação para a Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com o objetivo de 

logo inserir o estudante em uma escola. O processo necessita de rapidez, pois com a 

ajuda do projeto Bolsa Família, o estudante pode se inserir em uma escola e evitar de 

ter que trabalhar em tempo integral para ajudar a mãe. Vale dizer que essas mães 

chegam ao Brasil, em muitos casos, somente com a roupa do corpo e no máximo R$ 

500,00 reais para prover seu primeiro mês no Brasil. Sem passagem de volta e 
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enfrentando dificuldades de conseguir trabalho por conta da língua, o projeto Bolsa 

Família contribui para que o estudante permaneça na escola, e caso ajude os pais em 

casa ou em um trabalho, não seja de tempo integral. 

A educação, para os congoleses, é prioridade. Eles compreendem que estar na 

escola é fundamental. A frequência e o empenho, apesar das dificuldades da língua e 

sociabilização por não falarem o português, não impedem o estudante de frequentar 

a escola. Não foi relatado nas entrevistas casos onde as crianças e adolescentes não 

frequentavam a escola para trabalhar e prover o sustendo de casa. Segundo a 

Pedagoga do Cáritas, o acompanhamento da frequência dos estudantes na escola é 

prioridade na instituição e quando um estudante falta aula, é levado aos pais o 

questionamento da ausência. 

Assim, eles chegam... sempre que eles chegam em idade escolar a gente 
encaminha pra CRE, e a CRE encaminha pra escola mais próxima da casa 
deles. Ou então se não tiver vaga a gente encaminha pra defensoria pública... 
que aí a defensoria aciona a CRE através de um ofício judicial, e aí a criança 
é matriculada. Daí na escola eles têm uma prova de nivelamento, que a 
própria escola faz e vê em qual turma ele se encaixa. Daí, tendo rendimento, 
eles aumentam ou diminuem (o ano de escolarização) (SENDRA, 2016) 
 

Sobre uma possível estatística de quantos estudantes refugiados chegam ao 

Brasil e quais são as suas nacionalidades, a Pedagoga do Cáritas responde: 

 

A gente não fez essa estatística. Mas a grande maioria é congolesa e 

angolana. Aí angolana fica um pouco mais fácil, porque na Angola fala 
português. Então, fica um pouquinho mais fácil pra eles. É, são as duas 
maiores porções. E depois vem Venezuela. Colômbia[?] nem tanto, 
geralmente eles vêm mais em adultos. Senegal, não tem tanto hoje, mas já 
teve muito no passado. É mais ou menos isso. Congo é história, tipo, vai 
muito na frente. Tem também o reinício das crianças sírias [...] (SENDRA, 
2016) 
 

A escolha do público alvo para essa pesquisa foram as crianças e adolescentes 

refugiados congoleses após a instituição lançar luz sobre essa chegada em grande 

quantidade dos refugiados congoleses. Vale ressaltar que, além da escassez de 

material acadêmico, não encontramos estatísticas sobre quais as nacionalidades das 

crianças refugiadas que chegam ao Brasil e para onde vão em nosso país. Essas 

estatísticas fazem-se necessárias para compreender onde estão e se concentram, onde 

estudam, em quê trabalham, como sobrevivem... Tendo estes dados em mãos, poder-
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se-ia traçar um perfil demográfico e realizar-se-ia uma análise contextualizada da 

situação destes sujeitos e suas demandas e necessidades. 

 

Os estudantes refugiados e a Legislação brasileira 

 

Após demorada busca em documentos oficiais, constatamos que não existem 

citações diretas ou indiretas referentes à educação para refugiados, imigrantes e 

migrantes na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação de 1996 e no Plano Nacional 

de Educação de 2014, que são alguns dos principais documentos que regem a 

educação no Brasil. Talvez o único espaço para a discussão desta temática dentro de 

sala esteja na lei 10.639, que inclui, nas Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afrodescendente nas escolas de todo 

o país, nas disciplinas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira. 

Apesar da presença desta lei, o que foi percebido por meio da entrevista foi o 

tratamento dos estudantes refugiados como estudantes brasileiros. A prática da lei 

10.639 ocorreu de forma pontual, dentro do currículo escolar do município estudado. 

 

Pelo o que ela falou (diretora de uma escola municipal em Duque de 
Caxias), teve essa reunião em que eles trabalharam um pouco da cultura e 
integraram eles às crianças brasileiras, do que é o Congo. Daí houve esse 
momento mais fácil de troca entre a turma, mas eles fazem o trabalho desse 
jeito, de uma maneira mais fixa no cronograma deles [...] (SENDRA, 2016) 
 

Deve-se ressaltar que, apesar de não possuir citações em legislação no âmbito 

educativo, os refugiados estão, segundo BARRETO 2010, amparados pela 

Constituição Brasileira de 1988: 

 

A Constituição Federal de 1988 declara que o Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos princípios da “prevalência dos direitos humanos e da 
concessão do asilo político”. O asilo político é tratado, ainda, em título 
próprio da Lei nº 6.815, de 1980, o Estatuto do Estrangeiro, que dispõe que o 
estrangeiro admitido no território nacional na condição de asilado político 
ficará sujeito, além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito 
Internacional, a cumprir as disposições da legislação vigente e as que o 
governo brasileiro lhe fixar.” (BARRETO, 2010 p. 13) 
 

Ao ler a legislação selecionada como base para investigar se havia ou não 

alusão a este público em nossa legislação, constatei que nenhuma delas (Plano 
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Municipal de Educação do município de Duque de Caxias, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação e no Plano Nacional de Educação) mencionava, nem direta, nem 

indiretamente, este público alvo que necessita migrar de região ou país para buscar 

melhores condições de vida. 

Essa ausência nos fez refletir sobre a necessidade de mais estudos sobre como 

está acontecendo a educação na escola para esses estudantes, tendo em vista, entre 

outros aspectos, levar a público que a escola não está preparada para receber esses 

estudantes e produzir material acadêmico tendo em vista suas peculiaridades 

culturais que podem refletir em sua aprendizagem devido ao não tratamento da 

barreira linguística, entre outras. 

 

A escola e as crianças refugiadas: a ausência de estrutura para receber esse público 

 

Após analisar os documentos oficiais do Governo, PNE, LDB, e o Plano 

Municipal de Duque de Caxias, não é difícil compreender a dificuldade da escola em 

lidar com o estudante refugiado. Em nenhum desses documentos existe alguma 

menção a este grupo e como lidar com ele, apenas aparecendo a questão da cultura 

africana como obrigatoriedade na lei 10.369, que obriga as escolas brasileiras a 

trabalharem a cultura africana. Esta, por sua vez, pareceu-nos trabalhada de forma 

pontual, em uma aula dentro do currículo escolar, e de forma não dialógica com os 

refugiados, o que poderia potencializar em boa medida tanto a integração entre as 

crianças brasileiras e congolesas como também a aprendizagem mútua. O que 

ouvimos foi que as escolas utilizam como recurso apenas o livro didático e o quadro 

negro. 

Agravando a situação, convém lembrar que os pais dos estudantes refugiados 

chegam na escola sem falar português, somente com o único documento que um 

refugiado possui, uma folha, um protocolo com um número que o identifica. Seus 

filhos também possuem seus protocolos, mas a primeira coisa que a escola pede é 

certidão de nascimento da criança. Como os pais estão em situação de refúgio, 

tentam explicar a situação. Quase sempre é necessário a intervenção da Cáritas, que 

por sua vez, aciona a Defensoria Pública para dar apoio em situações onde a escola 
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não aceita o protocolo como documento. A justificativa da escola por não aceitarem o 

protocolo é que crianças novas demais acabam em turmas que não condizem com 

sua idade e isso pode prejudicar o seu processo de aprendizagem. 

Outro problema relatado na visita à instituição Cáritas foi a dificuldade que o 

estudante refugiado encontra ao ter que fazer as tarefas que a professora passa para 

pesquisar em casa. Tanto a Pedagoga quando a intérprete das mães refugiadas 

relataram que a escola passa trabalhos, mas que não oferece a estrutura para realizá-

los. 

 

[...] Você tem que fazer um trabalho lá na sua casa e você não tem 
computador, você faz como? O que você pode fazer? Então, as vezes 
algumas trabalham com o conselho dos pais. É difícil mesmo, mas não tem 
jeito. (YOLA, 2016) 
Uma coisa que eu senti, que... tinha uma criança que ela tava muito 
preocupada, porque ela tinha que fazer uma pesquisa sobre, se não me 
engano, a independência do Brasil, e ela não tem computador em casa, e não 
tem biblioteca na escola, e ela não tem livro em casa, ela mora num cômodo 
com mais 7 pessoas. E ela queria ir comigo na... Foi em dia de curso, ela 
pediu pra eu ir com ela na biblioteca da UERJ, que no primeiro andar é 
comunitária. Só que ela já é grande, ela tem o que? 13 anos, eu falei “Vai com 
seus pais, eu não posso ir agora”, um fuzuê de trabalho, eu não conseguia 
sair, daí ela deu um chilique “Eu não vou passar de ano e a culpa vai ser sua, 
porque eu preciso pesquisar, e eu não entendo de pesquisa, ninguém me 
ajuda, ninguém faz nada”. Aí eu parei pra pensar assim... Fato que a Cáritas 
podia pensar um pouco mais sobre isso, mas também é interessante a escola 
pensar no que ela tá exigindo do aluno, porque se a criança não tem onde 
pesquisar, se sabe que... Essa escola fica numa comunidade em Gramacho, 
não é só essa criança que não tem computador, e acesso a livro em casa, eu 
acho que é geral, né. Então o que que a escola tá pensando quando... Eu sei 
que a pesquisa é ótima, que dá o senso crítico, ensina a criança a pesquisar, 
tem toda uma coisa incrível por trás da pesquisa, e que isso vai ser muito 
bem trabalhado. Mas é interessante pensar numa solução pra isso, o que que 
essa escola tem pra oferecer? Tem laboratório de informática? Esse professor 
pode ficar depois da aula? Pode emprestar um livro? Cadê a biblioteca que 
não está aberta? Cadê a sala de recursos? Cadê, enfim... Então, tem toda uma 
crítica minha com relação ao quanto que a escola está possibilitando também 
essa integração. (SENDRA, 2016) 
 

Para que inclusão em educação se faça, o espaço escolar precisa ser inclusivo. 

Quando o estudante refugiado encontra barreiras estruturais na escola para 

desenvolver suas atividades, encontra mais uma dificuldade para se incluir na 

comunidade escolar, além da dificuldade comunicativa, por parte da língua. 

Essa estrutura que não viabiliza cumprir os trabalhos pedidos pelo professor 

pode gerar no estudante refugiado uma sensação de incapacidade em realizar a 
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atividade. Uma escola que busca a inclusão deveria gerar no estudante uma sensação 

de capacidade e não o contrário. 

 

Para se ter uma educação de qualidade é preciso uma série de fatores tais 
como boa estrutura escolar assim como funcionamento, professores 
qualificados, bem remunerados, que participem das decisões que envolvem 
o ensino, como a escolha do material didático, por exemplo, é preciso que 
todos que integram a escola tenha compromisso com a educação. (SILVA et 
al, 2014) 
 

Para propor atividades que exijam o uso do computador, a escola deve prover 

esse espaço com computadores para os estudantes, do contrário, estará delegando 

uma atividade que nem todos os estudantes poderão fazer. O estudante refugiado 

encontra uma dificuldade financeira, visto que vêm com os pais sem dinheiro de um 

país, fugindo. Ao chegar em uma sala de aula e lhe ser pedido trabalhos em 

computador, que ele não possui, a escola passa a excluir esse estudante. 

 

Por mais que inclusão seja processo, é preciso lembrar que ela é um processo 
em direção à garantia de um direito humano básico e inalienável. Este 
direito não tem como ser cumprido por meio da separação de pessoas, mas 
somente com a convivência pessoal, escolar, acadêmica, social e cultural de 
pessoas. (SANTOS, 2012, p. 07) 

 

 

Considerações 

 

Se pensarmos que os alunos que se encontram em situação de refúgio 

vivenciam situações de exclusão que os deixam à margem das políticas públicas de 

inclusão em vigor, a perspectiva adotada, nesta pesquisa, diz respeito a um ideal de 

inclusão que quer “um mundo justo, democrático, em que as relações sejam 

igualitárias (ou, pelo menos, menos desiguais) e os direitos garantidos [...] uma 

sociedade que, de fato, contemple os interesses de seus cidadãos, sejam eles quais 

forem” (SANTOS, 2013, p. 14-15), isto é, uma sociedade que não pode, sob nenhum 

pretexto, excluir qualquer indivíduo, compreendendo que a homogeneidade não 

existe. 
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Percebe-se que a utopia é que não haja espaços de exclusão para esse grupo e 

nenhum outro, mas é a partir desta utopia que podemos trabalhar algo concreto. 

Somente em vislumbrar um ambiente sem exclusão, com todos os cidadãos somando 

com suas diferenças, trabalhando juntos, é que podemos planejar um espaço 

pedagogicamente inclusivo na escola. 

Compreender as dificuldades que a rede de ensino possui deve ser o primeiro 

passo, não para se justificar o não atendimento a o estudante refugiado, mas sim para 

compreender quais são as alternativas que possui para realizar a inclusão. Buscar 

apoio fora da escola, na secretaria de educação local, com os pais, com instituições 

como o Cáritas RJ e com o Estado são iniciativas importantes. A exclusão no 

ambiente escolar não desaparecerá sozinha, ela somente se silenciará ao longo do ano 

letivo, diante dos olhos da equipe pedagógica e professores, que poderiam iniciar 

uma mudança na vida destes estudantes refugiados. 
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O texto que compartilhamos nesta IV Semana da Faculdade de Educação 

(FACED), na Universidade Federal de Juiz de Fora, situa-se no campo das práticas 

educativas, apresentando um livro de Literatura Infantil Matemática que 

produzimos na graduação. Ao longo da disciplina do 5º período de Pedagogia/UFJF 

intitulada de Fundamentos Teóricos Metodológicos em Matemática II, tivemos 

discussões interessantíssimas sobre a importância da literatura nas aulas de 

Matemática, o que foi novidade para muitos alunos da turma. A partir disso, o 

professor solicitou a elaboração de um livro abordando essa questão da Literatura 

Matemática. Elaboramos uma história envolvendo o tema da geometria 

(especificadamente o Tangram) onde o protagonista é um palhaço chamado 

Quadrito, que pode se transformar em diferentes figuras geométricas.  

O surgimento do Tangram é narrado de várias maneiras e, em diferentes 

culturas e povos, então pesquisamos e descobrimos que existem muitas histórias de 

sua origem. Durante uma aula ministrada pelo professor Reginaldo Fernando 

Carneiro da disciplina Matemática II, aprendemos confeccionar o Tangram 

utilizando uma folha de ofício e fizemos dobraduras. Então, pensamos em criar uma 

história sobre esse tema para ser trabalhada nos anos iniciais, uma vez que se 

produzíssemos uma história mais cativante à realidade das crianças, o trabalho em 

sala de aula se daria de forma mais prazerosa. O interessante era sair de uma aula 

monótona de matemática e ir além do tradicional, e mostrar o quanto uma aula de 

matemática pode ser divertida e diferente 

mailto:daianesilva2012@yahoo.com.br
mailto:davidlenisc@gmail.com
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Ao longo da criação deste livro nos preocupamos em como ensinar a 

geometria de uma maneira interativa e lúdica, onde as crianças possam participar 

integralmente da aula e, que este aprendizado pudesse acontecer de forma 

significativa, aumentando assim a interação professor/aluno, onde um aluno possa 

também aprender com o outro. A motivação para realizarmos a escrita e a elaboração 

de um livro de literatura matemática que envolvesse o Tangram iniciou-se após uma 

aula em que tivemos a oportunidade de conhecermos melhor e trabalharmos com 

esse tipo de material, que para muitos de nós era algo praticamente desconhecido.  

O Tangram, sem dúvidas, vai muito além do que um simples quebra-cabeça, 

pois suas sete peças podem dar origem a várias figuras e, é algo interessantíssimo. A 

partir do conhecimento que construímos ao longo da disciplina aliada a pesquisas 

que realizamos e através das nossas vivencias em estágios, concluímos que seria de 

grande importância construir um livro de literatura em matemática através do 

Tangram, para que outras pessoas também pudessem conhecer a magia deste 

quebra-cabeça milenar, então começamos a elaboração do livro. 

O processo de construção do livro foi um aprendizado, uma experiência única 

para cada um de nós. Durante a elaboração tentamos focar em uma história que 

prendesse a atenção das crianças, levando a um universo mágico e ao mesmo tempo 

acessível a elas.  

Queríamos criar um livro com caráter bem lúdico, que fosse colorido e 

diferente para os alunos. Sabendo que o lúdico faz parte do cotidiano de qualquer 

criança desde a tenra idade, pensamos em elaborar um material que seria possível 

para levarmos o lúdico até a sala de aula, respeitando o recurso, a fim de propiciar 

aos alunos formas criativas de aprendizagem, capaz de gerar o prazer na sala de 

aula. Com as modalidades lúdicas, diversas competências e habilidades são 

estimuladas, para que isso ocorra é necessário que o educador favoreça atividades 

integrativas e significativas para o educando. Com isso, tivemos a idéia de produzir 

um livro abordando a temática do Circo. Com ele seria possível alcançar alguns dos 

objetivos que as atividades lúdicas possibilitam na sala de aula. No final de nossa 

obra colocamos um poema do escritor Pedro Bandeira onde traz um pouco sobre 

como é a experiência de uma vida no circo, vida que é divertida e muito interessante, 
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onde muitas crianças se identificam com as palavras do autor. O poema segue 

abaixo: 

  

Isso sim que é vida boa 
(Pedro Bandeira) 

 
Eu queria ser de circo. 
Ai, que vida original! 

Trabalhar todas as noites, 
Divertindo o pessoal. 

Os aplausos da plateia, 
toda aquela vibração, 

sempre novas gargalhadas, 
sempre mais animação! 
Eu queria ser de circo, 
conhecer os bastidores, 
que a plateia nunca vê 

ver de perto os domadores, 
dar comida ao chimpanzé 

ver a cama do anão 
ver as focas amestradas, 

ver a jaula do leão 
ver a cara do palhaço 

sem pintura e fantasia, 
e ver se a mulher barbada 

faz a barba todo dia. 
Lá no circo, eu imagino, 
mal termina a função, 
os artistas vão comer, 

sem pagar nenhum tostão 
a pipoca que quiserem, 

quanto for que os contente, 
um montão de algodão doce, 

guaraná cachorro-quente. 
  
 

No início a ideia foi excelente, mas a produção da história foi uma longa 

jornada para nós, pois tínhamos que elaborar uma história onde inicialmente, 

deveríamos contar como foi o surgimento do Tangram e, essa tarefa não foi fácil. 

Depois de várias tentativas frustrantes, pensamos em criar um palhaço chamado 

“Tangrito”, produzido com as peças do Tangram, mas não poderíamos ter um 

palhaço montado com as peças do Tangram sem antes anunciar o surgimento do 

mesmo. Pensamos em primeiramente apresentar um palhaço chamado “Quadrito” 

onde o representamos por um quadrado, que graças a uma cartola mágica se 

transformou em um Tangram e poderia se tornar a figura que quisesse. A partir 

dessa ideia surgiram várias outras que possibilitaram a criação do Circo Mágico. 



     810 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Na construção da obra elaboramos uma série de imagens produzidas 

manualmente, com o Tangram, confeccionadas em materiais palpáveis de recortes 

originais do Tangram e com desenhos feitos por nós. A idéia de confeccionar o livro 

manualmente foi para mostrar para as crianças a possibilidade de brincar com o 

Tangram de maneira fácil e criativa. Durante toda leitura é possível visualizar as 

diferentes maneiras de criar figuras com o Tangram. A criação das imagens para 

ilustrar o livro foi uma surpresa e um aprendizado, além de muito divertido. 

Nenhum de nós (autores) possuíamos aptidão para o desenho manual, então, 

tivemos que deixar a imaginação tomar conta do momento e nos envolver no lúdico 

que esteve presente desde o momento do planejamento do material até sua 

conclusão, e continua possibilitando-nos e aos outros a vivenciá-lo. Dessa forma, 

refletimos o quanto o processo foi e continua sendo significativo.  

No momento de ilustrar o livro, as ilustrações não poderiam sair erradas, pois 

elas foram desenhadas na versão final do livro, que já estava impresso. Algumas 

figuras não ficaram conforme o planejado e ao tentar concertar, acabamos criando 

outras imagens que nem havíamos pensado. No final, ficamos surpreendidos com o 

resultado, pois achamos diferente e original. 

No final da história, o livro também traz o Tangram, confeccionado em um 

material para possibilitar o manuseio dos alunos, permitindo a criação de novas 

imagens e novas histórias. As crianças então podem vivenciar um momento lúdico e 

explorar sua criatividade, assim como nós a exploramos na elaboração do livro. 

O livro que apresentamos, tem como objetivos os direitos de aprendizagem do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) (BRASIL, 2015), capaz de 

favorecer a apropriação do sistema de escrita alfabética aos alunos; promovendo a 

diferenciação de letras de números e outros símbolos; compreender que palavras 

diferentes compartilham certas letras; identificar semelhanças sonoras em sílabas e 

em rimas; dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor 

sonoro, de modo a ler palavras e textos; dominar as correspondências entre letras ou 

grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a escrever palavras e textos. 

A discursividade, textualidade e normatividade, fazem parte do conjunto de 

elementos estudados para a elaboração do livro. Com o livro pode-se analisar a 
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adequação de um texto aos interlocutores e à formalidade do contexto ao qual se 

destina; conhecer e usar palavras ou expressões que retomam coesivamente o que já 

foi escrito (pronomes pessoais, sinônimos e equivalentes) (BRASIL, 2015). 

Através da leitura do livro, professores e alunos poderá desenvolver objetivos 

distintos dos apresentados até o momento, como: reconhecer finalidades de textos 

lidos pelo professor ou pelas crianças; ler em voz alta, com fluência, em diferentes 

situações, localizar informações explicita no livro, lido pelo professor ou outro leitor 

experiente; realizar inferências em textos lidos com autonomia; estabelecer relações 

lógicas entre partes do livro; interpretar frases e expressões contidas no livro 

(BRASIL, 2015). 

Objetivos de oralidade também foram refletidos na elaboração do material. Ao 

lerem o livro a criança será capaz de valorizar os textos de tradição oral, 

reconhecendo-os como manifestações culturais; relacionar fala e escrita, tendo em 

vista a apropriação do sistema de escrita, as variantes lingüísticas e os diferentes 

gêneros textuais; produzir textos orais a partir do final do livro, onde a criança é 

instigada a continuar a história; participar de interações orais na sala de aula, 

questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala (BRASIL, 

2015). 

O livro por ter uma perspectiva interdisciplinar, com conteúdos de língua 

portuguesa e matemática tem também como objetivos os do PACTO – Geometria 

(BRASIL, 2014), capaz de auxiliar práticas pedagógicas com o intuito de garantir que 

a criança possa: observar, experimentar e representar posições de objetos em 

diferentes perspectivas, considerando diferentes pontos de vista e por meio de 

diferentes linguagens; construir e representar figuras geométricas planas, 

reconhecendo e descrevendo informalmente características como número de lados e 

de vértices; descrever, comparar e classificar verbalmente figuras planas ou espaciais 

por características comuns, mesmo que apresentadas em diferentes disposições. 

Diante da produção do livro, tivemos nossa primeira surpresa. Nosso livro 

intitulado de “O Circo Mágico” foi apresentado na Formação de Professores e 

publicado no site do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, trazendo-nos 

muito orgulho do trabalho que realizamos e, obtivemos um ótimo retorno por parte 
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dos educadores que tiveram acesso a ele e compartilharam conosco passo a passo de 

como foi trabalhar com esse material com as crianças. Uma de nossas autoras desta 

obra teve a oportunidade de estar participando do PNAIC como monitora no dia em 

que foi realizada a leitura da história do “O Circo Mágico” pelo professor formador 

de Matemática e, por meio de suas observações pode perceber de perto a reação dos 

(as) professores (as) e coordenadores (as) quando ouviram a história e que 

imediatamente começaram a se expressarem dando excelentes ideias e dicas de como 

trabalhar com este livro em sala de aula. Os participantes do Pacto nos prometeram 

um retorno (via e-mail ou de forma dialógica) o mais breve possível para nos contar 

como foi essa experiência com as crianças.  

Escrevemos esta história de literatura matemática “O circo Mágico” no ano de 

2016 e, até hoje recebemos retorno das professoras e coordenadoras quanto as 

atividades que realizaram nas escolas e que obtiveram muito sucesso com relação a 

uma aprendizagem mais significativa e a ampliação do conhecimento por parte dos 

alunos sobre o tema da geometria. Também recebemos convites para que nós 

(autores) atuemos como ministradores de oficinas com o livro nas escolas para os 

alunos. Atualmente pretendemos publicar o livro para que assim possamos fazer 

com que esse material circule na sociedade e que esteja disponível e de fácil acesso a 

todos os educadores que desejam trabalhar com a literatura em suas aulas de 

Matemática. 

Pensamos que materiais produzidos na graduação devem circular na 

sociedade e serem compartilhados com outros profissionais, pois pode tanto servir 

de auxílio para os professores, quanto como base para novas criações. O resultado foi 

positivo e nosso livro obteve uma aceitação muito grande por parte dos profissionais 

pertencentes à área Educação e outras. Agora queremos compartilhar nossas 

experiências com vocês participantes do evento, a outros alunos das escolas e, 

posteriormente publicaremos o livro oficialmente para que possa alcançar mais 

crianças, professores e todos que gostarem da leitura literária no contexto escolar, 

principalmente nas aulas de Matemática. Segue a história completa abaixo: 
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O CIRCO MÁGICO 
 

Era uma vez um palhaço que se chamava Quadrito, 
Ele era um palhaço diferente, 

Um dia Quadrito estava sentado no picadeiro pensando que o 
circo não era mais divertido e que toda a magia havia se acabado. 

Quando de repente sua cartola apareceu no picadeiro misteriosamente 
e começou a se mexer sozinha, pulando de um lado para o outro. 

Quadrito ficou assustado e parou para observar sem entender o que estava 
acontecendo. Ao abaixar para ver o que ocorria se desequilibrou e 

caiu dentro da cartola, pois ela se mexia muito. 
Ao sair da cartola, Quadrito percebeu que alguma coisa estava 

diferente... Ele notou que poderia se transformar no que desejasse... 
Ele se transformou em um leão feroz! Logo, as peças se desprenderam e 

ele se transformou em um coelho dócil, Depois ele virou uma foca brincalhona, 
Num passe de mágica bateu asas e voou, E voou por todo o circo observando 

que poderia fazer um grande espetáculo. Então partiu em direção a 
cidade anunciando o novo circo e suas novas atrações. 

O circo ficou todo lotado de pessoas, pois a cidade toda queria 
ver a novidade. As luzes se apagaram, e o pássaro fez um pouso triunfal, 

se transformando no novo palhaço Tangrito. 
A plateia foi à loucura, aplaudindo de pé. 

Tangrito teve o seu sonho realizado que era ver a plateia lotada. 
 

FIM!!! 
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA 

DISCIPLINA DE GRAMÁTICA 

  

Luís Dadalti117 
Olívia Fernandes118 

  

  

Resumo 
Este artigo é fruto da observação de graduandos em Letras da Universidade Federal de Juiz 
de Fora e que cursam a disciplina Estágio Supervisionado I. Este trabalho reflete sobre o 
ensino de Língua Portuguesa para a terceira série do ensino médio em uma escola da rede 
privada da cidade de Juiz de Fora – MG, além de analisar a elaboração das aulas e das 
avaliações, assim como a escolha do material didático e da abordagem metodológica adotada 
pelo docente. A discussão central deste estudo é o ensino de gramática e das suas variações 
linguísticas, considerando que o ensino da gramática deva ser conduzido não só pelos 
cânones literários e suas sentenças literárias, mas por exemplos do próprio uso cotidiano da 
língua. Dessa forma, o docente deve promover a reflexão metalinguística, a partir de corpora 
reais de fala. Além disso, é fundamental expor as variações linguísticas como forma de 
promover o conhecimento sobre a mutabilidade da língua e evitar juízos de valores 
preconceituosos e equivocados sobre os usos mais formais ou menos formais da linguagem. 
Para tanto, o professor deve promover a reflexão metalinguística, apresentando as 
estratégias discursivas e os aspectos notacionais da escrita que sejam relevantes para a 
autonomia linguística e social daquele indivíduo, sem que ele sofra nenhum julgamento pelo 
uso de uma determinada variante. 
Palavras-chave: Análise da prática pedagógica, Variação linguística, Preconceito linguístico, 
Ensino. 

  

Introdução 

 

O presente artigo é produzido por graduandos do oitavo período do curso de 

Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, durante o período de observação de 

prática pedagógica em uma rede de ensino particular, como requisito obrigatório de 

aprovação na disciplina Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa.  

 As atividades da prática de estágio consistem no acompanhamento de um 

docente em sala de aula, na seleção e utilização de materiais didáticos elaborados de 

acordo com a base curricular comum para o ensino de gramática e, ainda, sobre o 

                                                           
117Graduando em Letras pela UFJF. Email: lcdadalti_95@hotmail.com. Universidade Federal de Juiz de 
Fora.  
118Graduanda em Letras pela UFJF. Email: oliviaf_bogo@hotmail.com. Universidade Federal de Juiz de 
Fora. 
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tema da variação linguística para o ensino das variantes e as suas aplicações dentro 

do discurso, fundamentada sobre a concepção sociointeracionista da linguagem.  

 Para explicar a variação linguística e o preconceito linguístico utilizaremos 

BAGNO (1999); qual o propósito desse ensino para os níveis médios de ensino 

regular BORTONI (2011) e, ainda, explicaremos os processos que atuam sobre as 

mudanças linguísticas CUNHA; CINTRA (2011). 

 O presente trabalho apresenta o espaço escolar, a proposta metodológica da 

instituição e as suas atividades pedagógicas, posteriormente, aponta os pressupostos 

teóricos e, na última seção, as observações da prática pedagógica e das sequências 

didáticas aplicadas. 

  

A escola 

 

A Instituição Pedro Pereira119 é uma rede de ensino particular fundada na 

cidade de Juiz de Fora - MG, no ano 2000 e abrange desde a educação infantil até os 

cursos pré-vestibulares voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio, além de 

oferecer ensino preparatório para as turmas cujo foco seja a aprovação em concursos 

militares de excelência.   

 A escola oferece uma formação continuada do aluno, que abrange desde a 

educação infantil até terceiros anos e turmas de pré-vestibulares. É uma instituição 

muito setorizada e segmentada na própria forma pela qual são divididas as turmas, 

uma vez que a escola possui um grande número de unidades distribuídas pelo 

município, a gestão separa os níveis do ensino fundamental, médio, infantil, as 

turmas militares e as “turmas mais” que são destinadas, exclusivamente, aos alunos 

com maiores notas verificadas pelo histórico escolar, em prédios distintos.   

Independente de qual seja a unidade de ensino, é notável o fortalecimento de 

um discurso no qual a necessidade de aprendizagem verse, exclusivamente, sobre as 

avaliações para o ingresso em cursos superiores, tais como: PISM (Programa de 

Ingresso Seletivo Misto) e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e sobre o 

desempenho dos alunos nessas avaliações. Isso se dá, em parte, devido à forma como 

                                                           
119Um nome fictício foi utilizado no texto para a preservação do real nome da escola. 
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a escola faz sua propaganda de pré-vestibulares e ensino médio, sendo essa muito 

voltada para a aprovação em vestibulares e concursos. 

 A carga horária das aulas e de atividades avaliativas voltadas para esses 

modelos de provas cresce, progressivamente, com as séries do ensino médio nas 

quais os alunos se encontram, tanto que, para as terceiras séries, a realização de 

avaliações e simulados aos fins de semana é, praticamente, semanal.   

 A sede da escola onde as aulas do professor orientador acontecem consiste em 

um prédio de seis andares, dos quais cinco deles são de salas de aula que, em geral, 

são grandes espaços que concentram cerca de cinquenta alunos. Tais espaços são 

adaptados para alunos com necessidades especiais e constam com estruturas 

adaptadas para o uso de recursos tecnológicos em sala, como, por exemplo, 

aparelhos de datas-show e, por essa razão, as salas possuem vidros com películas 

escuras para facilitar a projeção das imagens. Ainda que as salas sejam ambientes 

bastante ventilados, essas também são equipadas com aparelhos de ar-condicionado. 

Há, também, uma plataforma de madeira mais elevada em frente ao quadro branco, 

para que todos os alunos tenham uma boa visibilidade do professor. 

O foco da nossa análise recairá sobre a turma C da terceira série do ensino 

médio, composta por 46 alunos e na qual estivemos presentes durante todo o tempo 

previsto pelo estágio, acompanhando aulas de língua portuguesa com 5 horas-aula 

por semana.    

 É interessante ressaltar que além das sete aulas diárias às quais os alunos têm 

acesso, são também ministradas aulas extras aos fins de semana, nas quais são 

oferecidas as disciplinas de História da Arte e Literatura de Prosa.   

 Os alunos contam também com suporte pedagógico para o planejamento de 

horários e atividades específicas voltadas para as disciplinas em que apresentem 

menor desempenho, além de terem acesso a projetos, palestras e eventos promovidos 

pela equipe pedagógica cujos assuntos perpassam conteúdos previstos em suas 

propostas curriculares.   
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Referenciais teóricos 

  

É sabido que a linguística busca esclarecer o porquê das variações internas na 

língua e o motivo pelo qual comunidades podem apresentar variações, sejam suas 

motivações culturais ou sociais e, ainda, esclarecer sobre as atribuições de valores 

que rondam o conhecimento e as expressões linguísticas.   

 Há, no Brasil, uma valorização do ‘‘falar bem’’, isto é, um maior prestígio 

àquela fala que está em consonância com as normas gramaticais contrastando com as 

variantes linguísticas menos normatizadas.   

        Justamente devido a esses juízos de valor, a distância da consciência da 

importância das variantes linguísticas dentro dessa área de estudos é muito maior e, 

por isso, vai de encontro ao conhecimento popular no que diz respeito à proliferação 

de preconceitos com relação à própria língua que exercem. Sobre esse aspecto, 

linguistas trabalharam formas pelas quais o preconceito linguístico pode ser 

diminuído.   

 No Brasil, o professor Marcos Bagno, da UnB, é muito reconhecido na área da 

sociolinguística, dissertando, com exemplos muito didáticos, sobre as variações 

linguísticas e o preconceito social acerca dessas variantes. Além de atingir desde o 

público da área até para o público leigo. Um exemplo de seu trabalho é a obra 

Preconceito Linguístico: O Que É, Como Se Faz (1999) na qual o autor desmitifica 

diversos comentários que são preconceituosos sob o viés da teoria sociolinguística, 

mas que são proliferadas pela nossa sociedade.   

 Na obra de Bagno, há a abordagem de diversos temas acerca do preconceito 

linguístico como, por exemplo, a difusão de frases pela cultura popular que 

expressam julgamentos, em sua maioria equivocados, sob o viés da linguística, sobre 

a língua. A partir disso, há a desmitificação de tais conceitos estigmatizados 

culturalmente e, ainda, apresenta sobre como as variantes são vinculadas ao status 

social do falante, atribuindo noções de prestígio ou desprestígio para uma ou outra 

forma de falar.   

 Gramaticistas, como Napoleão Mendes de Almeida, são duramente criticados 

por Bagno pela perspectiva normativa que apresentam da gramática, tentando impor 
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prescrições sobre a língua em seu uso cotidiano e demonizando as variações menos 

formais, em que a norma padrão não é utilizada. Esse tipo de discurso que foi, por 

muitos anos, corroborado em propostas pedagógicas e que se difundiu para a 

população em geral, acabou refletindo como modelo nos livros didáticos, 

propagando formas normativas da gramática e promovendo o ensino tradicional da 

língua, desprezando a legitimidade de outras variantes linguísticas, como, por 

exemplo, aquelas faladas pelos nordestinos ou pelos cidadãos da periferia, uma vez 

que tais falantes não se utilizariam de um ‘’bom português’’.   

 Para Bagno, o professor é um dos principais agentes que devem atuar na 

explanação da existência de outras variantes linguísticas, assim como nas suas 

legitimações no sistema linguístico comunicativo, além da importância de mostrar 

como a sociedade propaga valores sobre as diversas formas de falar. A discussão 

proposta pelo autor indica, ainda, que tais formas de falar se adaptam à situação e ao 

meio onde os falantes se encontram.   

 Essa análise já rompe, em parte, com o ciclo do preconceito linguístico, uma 

vez que enfrenta as formas de ensino tradicionais e a proliferação de conhecimentos 

estritamente técnicos que colocam a gramática normativa como superior à língua em 

exercício natural.  

 No que diz respeito à forma como a sociedade em geral observa as variantes 

linguísticas, um exemplo recente foi o livro: Por Uma Vida Melhor, distribuído pelo 

Ministério da Educação para os alunos de EJA (Ensino de Jovens e Adultos), em 

2011.   

 No capítulo que aborda as variantes orais e escritas da língua, a seguinte frase: 

“nós pegamos o peixe” seguida do comentário: na variedade popular, contudo, é 

comum a concordância funcionar de outra forma: “nós pega o peixe”, foi motivo de 

discussões, principalmente, por parte dos meios de comunicação populares. A 

acusação da imprensa era de que o Ministério da Educação estaria incentivando o 

“falar errado”. No entanto ao mesmo tempo em que diversos jornalistas atacaram a 

postura de como língua foi abordada no livro, alguns linguistas aproveitaram o 

destaque dado ao tema para discorrer sobre as questões de adequações e o uso social 

da linguagem.   
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 Esse foi, inclusive, o motivo que levou a professora Stella Bortoni a se 

perguntar qual o propósito de se ensinar variação linguística em sala. Partindo dessa 

questão, a autora nos coloca que: 

  

Se um professor do Ensino Básico conhece as características da fala do grupo 
social de onde provêm seus alunos, poderá planejar seu trabalho pedagógico 
com vistas a ampliar a competência comunicativa desses alunos, 
habilitando-os a usar outras variantes de mais prestígio, na escrita e na fala 
quando essa precisa ser monitorada. Todo falante tem de monitorar sua fala 
de modo a atender às expectativas de seus ouvintes; tal flexibilidade é 
fundamental para que ele possa ser bem recebido em qualquer ambiente e 
assim ter mobilidade social. (BORTONI-RICARDO, 2011. p. 2) 

  

  

Indo ao encontro de Bagno, Ricardo (2011) confirma o papel do docente no 

reconhecimento dos grupos sociais quanto ao exercício legítimo de suas variantes 

linguísticas e no trabalho que deve exercer de ampliação das possibilidades de 

comunicação dos alunos. Ainda sobre isso, a autora alerta das proporções que se 

pode tomar na explicação da variação linguística e suas implicações sociais: 

  

A variação linguística não é uma deficiência da língua, é um recurso posto à 
disposição dos falantes. Insisto, porém, em um ponto: ao ensinar diferentes 
modos de falar, é preciso que a escola esteja bem consciente e bem 
preparada para mostrar que a esses modos diferentes de falar associam-se 
valores sociossimbólicos distintos. A escolha entre os modos de falar não é 
aleatória, é definida pelos valores vigentes, alguns seculares, que 
normatizam a comunicação humana e a vida em sociedade. (BORTONI-
RICARDO, 2011, p. 3) 

  

 

 Na próxima seção, detalharemos sobre como o conhecimento teórico acima 

descrito era aplicado e desenvolvido nas práticas pedagógicas do docente em 

questão.  

 

As aulas 

  

        Dentro do contato que tivemos com a turma, é fácil perceber a afeição dos 

alunos com o professor pela forma com que se envolvem e participam das aulas. O 
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diálogo dentro de sala, as oportunidades de falas e dúvidas expostas pelos alunos, 

assim como a forma que o professor as responde são feitos sempre de forma com que 

ele mostre o domínio e destreza com os assuntos abordados, como algo muito 

natural.  

 O conteúdo das variantes linguísticas não é passado aos alunos em forma de 

um conhecimento isolado. Ainda que exista um módulo do livro didático que 

aborda, exclusivamente, esse tema, o assunto é sempre retomado nas resoluções de 

exercícios feitos em sala ou nas explicações de etimologia de palavras ou expressões. 

A leitura recomendada pelo professor no início do ano, como exemplo de sua 

simpatia a esta temática, foi o livro Preconceito Linguístico: O Que É, Como Se Faz, de 

Bagno, e que, mais tarde, seria também tema abordado em uma mesa redonda 

ministrada por professores da casa e uma convidada.   

 Nesse sentido, o professor que acompanhamos é exemplar na análise da 

língua dentro de uma escola que visa, a priori, a formação dos alunos para a 

preparação de exames vestibulares. Por ter vindo de uma família com pouca 

escolarização e saída da zona rural, o professor carrega consigo o saber empírico de 

como é o cotidiano de uma família que tem pouco contato com a gramática 

tradicional e tem seu aprendizado da língua fora de um modelo formal de educação 

voltado ao ensino da gramática normativa. Devido a isso, o professor consegue usar 

diversos exemplos de sua própria vida para ilustrar alguns aspectos de temática 

sociolinguística, trazendo sua realidade para o contexto de sala de aula. Com isso, 

cria, através da intimidade que tem com os alunos, uma sensibilização maior ao tema 

e, como observamos pelos comentários dos estudantes, viabiliza uma forma mais 

dinâmica de ensino.   

 Para mais, o docente traz exemplos extraídos das redes sociais, como 

publicações do Facebook, com o intuito de trabalhar a língua em exercício. Por 

consequência, o que ocorre é que, além de despertar o interesse nos alunos, que, em 

grande maioria, são usuários das redes sociais há também a percepção por parte 

deles que estão imersos e expostos em um ambiente de variação linguística.   

 O ensino da língua a partir de exemplos retirados de redes sociais, de 

fragmentos de entrevistas, ou de discursos, muda a prática de análise linguística 
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quando comparada às formas de ensino tradicional, já que a exploração consiste, na 

sua maioria, em exemplos do cotidiano da língua, e não apenas de livros, frases 

improváveis ou criadas estritamente para o ensino, e, ainda, textos literários do 

século XVIII escritos em uma forma do português já bastante alterada em suas 

variações lexicais, sintáticas e morfológicas.   

 Esta prática pedagógica, além de efetiva, demonstra, com exemplos, como a 

gramática tradicional é incapaz, em termos de análise, de abarcar a língua em todas 

as suas manifestações sociais e variações.   

        Além da apostila oferecida pela escola, o professor oferece um material 

didático preparado por ele próprio para complementar, com exemplos práticos, o 

conteúdo que também é abordado na apostila do colégio. 

 O tema inicial tratado com as turmas de terceiro ano é justamente o da 

variação linguística. Auxiliado pelas diversas questões que seleciona do banco de 

dados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, o trabalho do professor com as 

variantes aborda diversos aspectos e perspectivas sobre a língua como, por exemplo, 

os fenômenos de sincronia e diacronia para dizer sobre a maleabilidade e 

mutabilidade da língua, baseados em Celso Cunha e Lindley Cintra, que definem na 

Nova Gramática do Português Contemporâneo (2001) que: 

  

a força inovadora corresponde à variação linguística e é determinada pela 
diversidade dos falantes e pela própria evolução da sociedade. Já a força 
conservadora reprime a primeira e zela pela obediência à norma padrão. É 
exercida por instituições como escola, imprensa, editoras, governos e órgãos 
públicos (CUNHA; CINTRA 2001 p. 7). 

  

  

Essa explicação teórica elucida aos alunos a legitimidade das variantes dentro 

de determinados contextos, além de indicar a naturalidade do processo de evolução 

das línguas que, além de observável é explicável dentro da sociolinguística, sem 

mencionar, outras áreas de estudos imprescindíveis, como a linguística histórica que 

demonstra a evolução das formas da língua e como os falantes, ao longo do tempo, 

as modificaram.  
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Considerações Finais 

 

 A prática de estágio na escola relatada contribuiu muito para uma prévia 

experiência da nossa atuação como professores de língua portuguesa, uma vez que, 

além das aulas, tivemos contato direto com o professor da instituição e do seu 

planejamento didático, além das avaliações pedagógicas propostas por ele e pela 

escola para todo o ano letivo. O estágio, além da experiência prática, propiciou-nos 

avaliar, também, questões para além da transmissão do conteúdo curricular, como, 

por exemplo, a gestão da escola para elaborar atividades pedagógicas tanto para 

reforços de disciplinas quanto para assuntos extracurriculares, como palestras e 

mesas-redondas.   

 A estrutura da escola também é um aspecto relevante ao considerarmos o 

processo de ensino, uma vez que, com mais recursos disponíveis é possível 

dinamizar as aulas e seus conteúdos ou, então, pelo fato da sala de aula ser um local 

mais aconchegante e acomodar melhor os alunos.  

 As aulas, por sua vez, foram extremamente valiosas para a nossa concepção, 

principalmente, do ensino da gramática e suas variações por meio dos diversos 

gêneros textuais que compunham a apostila adotada pela escola ou o material 

preparado pelo professor.  

 Vale mencionar ainda, dentro de toda a discussão teórica que abarca a 

sociolinguística abordada neste artigo, a maneira como o professor transpõe 

exemplos da sua própria vida, provando que a questão das variantes e adequação 

devem andar aliadas nas formas de uso da língua. 

 Toda essa abordagem feita em torno das variações linguísticas culmina, então, 

na concepção assimilada pela turma de que o preconceito linguístico é algo que está 

enraizado na nossa cultura e que cabe a eles, já que têm a consciência sobre o 

assunto, combater essa forma tão naturalizada e negligenciada de marginalização 

cultural e social por meio da língua.    
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Resumo  
A reestruturação pedagógica em vista das mudanças tecnológicas existentes atualmente 
possibilita uma melhor compreensão do conteúdo pelo ambiente acadêmico.  Assim, a 
formação na docência visa à necessidade do estudo das metodologias aplicadas no ensino 
básico, o que proporciona a construção do conhecimento nas experiências vivenciadas no 
estágio supervisionado. Este trabalho tem por objetivo analisar, durante o estágio 
supervisionado do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do CES/JF no segundo 
semestre de 2016, as diferentes metodologias aplicadas no ensino de Biologia, para uma 
melhor clareza da didática pedagógica empregada nas escolas de educação básica. O 
trabalho constituiu de pesquisas bibliográficas em revisões literárias e das observações do 
estágio supervisionado em Biologia, analisando as metodologias aplicadas pelo docente na 
Escola Estadual Tolomeu Casali situada no município de Goianá. Dessa forma foi observado 
nas experiências em sala de aula que as práticas de aprendizagem pedagógica, estiveram 
presentes por meio do uso do livro didático; documentários; feira de ciências; aulas práticas 
no laboratório e em sala de aula bem como trabalhos de pesquisa em mídias tecnológicas, 
proporcionando assim um ensino mais significativo. 

Palavras-chave: educação básica, aprendizagem, estágio supervisionado. 

 

Introdução 

 

Embora a dinâmica tradicional de ensino elaborada pelo professor em sala de 

aula seja de suma importância para o processo de formação do aluno, a 

reestruturação pedagógica, em vista das mudanças tecnológicas existentes, 
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possibilita uma melhor compreensão do conteúdo. As diferentes metodologias que 

podem ser aplicadas no ensino de Biologia proporcionam a construção do 

conhecimento escolar voltado para o mundo moderno, correlacionando práticas de 

aprendizagem com o conteúdo programático pedagógico. Para isso, a formação na 

docência visa à necessidade do estudo das metodologias aplicadas no ensino básico, 

o que proporciona a construção do conhecimento nas experiências vivenciadas no 

estágio supervisionado. 

Relacionar a observação das metodologias aplicadas na educação básica em 

sala de aula, como nos estágios supervisionados, contribui para a formação 

experimental e intelectual do futuro professor. O uso do livro didático sempre será a 

base dos estudos em sala de aula, mas cabe ao professor aplicar novas técnicas de 

ensino-aprendizagem para capacitar o aluno a uma formação sociocultural, 

acompanhando as novas tecnologias facilitadoras do ensino como o uso de mídias e 

também os recursos provenientes das escolas como o uso dos laboratórios. 

 

 

Referencial teórico 

 

A educação é um direito essencial do ser humano. Portanto, para distinguir-se 

do modelo animal, a concepção cultural e social tem que estar presente na formação 

humana. Entretanto, mesmo tendo leis explícitas, que assegure ao cidadão uma 

educação escolar de qualidade, percebe-se que sem políticas públicas, o exercício da 

aprendizagem se torna esgotante (BIZZO, 2012). 

O ensino de Biologia, nas últimas décadas, vem enfrentando alguns desafios. 

Seu conteúdo programático e metodologias são voltados quase que exclusivamente 

na preparação do aluno para exames vestibulares com o objetivo de prosseguimentos 

de estudos. Além disso, há a intenção em oferecer ao aluno uma formação crítica do 

pensamento biológico que implique em seu cotidiano, com a condução de diferentes 

meios pedagógicos de aprendizagem (BRASIL, 2006).  
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O Estudo da Biologia favorece ao aluno uma formação do pensamento crítico 

interligado a seu cotidiano. Para tanto, se faz necessário à utilização de metodologias 

de ensino que proporcionem ao aluno adquirir a crítica necessária, associando o 

embasamento teórico às práticas educacionais. De acordo com Trivelato e Silva 

(2011), as aulas práticas são essenciais para despertar o interesse do aluno, além de 

desenvolver o conhecimento científico e a capacidade de resolver problemas. As 

experimentações envolvidas na Feira de Ciências, como exemplo, tornam-se parte do 

evento que integra o mais completo processo de divulgação científica, possibilitando 

a demonstração do conhecimento cognitivo dos alunos perante a comunidade escolar 

(DIONIZIO et al., 2010). 

A construção do conhecimento docente aos recursos pedagógicos utilizados 

na educação ocorre inclusive das experiências dos estágios supervisionados, quando 

não de mera burocracia, consiste no aperfeiçoamento constante na formação inicial 

do professor (BIZZO, 2012). A produção do conhecimento está relacionada ao 

desenvolvimento metodológico do próprio conteúdo, diante disso, as práticas 

educacionais visam às interações entre ciências, tecnologia e sociedade, 

concretizando na formação crítica dos alunos. 

 

Metodologia 

 

A metodologia deste trabalho foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira 

etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto, através da 

leitura em artigos científicos selecionados no banco de dados do Google Acadêmico e 

Scielo. Na segunda etapa durante as observações realizadas no estágio 

supervisionado de Biologia, foi analisado as metodologias aplicadas pelo docente 

Escola Estadual Tolomeu Casali, realizada no período de agosto a novembro de 2016, 

situada no município de Goianá-MG. 

A análise dos resultados foi desenvolvida através das observações e 

experiências em sala de aula, trazidas pela disciplina Biologia do estágio 

supervisionado, do curso de Ciências Biológicas do Centro de Ensino Superior de 

Juiz de Fora (CES/JF). 
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Resultados 

 

As turmas observadas durante o estágio supervisionado foram duas do 

primeiro ano (1º ano 1 e 1º ano 2), duas do segundo ano (2º ano 8 e 2º ano 9) e uma do 

terceiro ano (3º ano 3) do ensino médio e, nessas, foram analisadas as metodologias 

aplicadas pela professora regente de aulas, observando se os recursos utilizados 

agregaram a cultura e o conhecimento científico necessário para a formação 

intelectual dos alunos. 

Os recursos metodológicos de ensino-aprendizagem utilizados pela professora 

foram o uso do livro didático, documentários de caráter científico, o uso dos 

trabalhos práticos na Feira de Ciências da escola e uma aula prática no laboratório, 

como recurso de experiência na formação da docência. A professora buscou em suas 

aulas, proporcionar aos alunos o conhecimento científico, como recurso de 

enculturação na formação do cidadão em sala de aula, mesclando a disciplina 

Biologia com as metodologias facilitadoras do ensino. 

Como base complementar do conhecimento, o livro didático esteve presente 

por todo o período de observação das aulas, em todas as turmas, sendo a primeira 

metodologia de ensino utilizada pela professora. Foi utilizado não só apenas para a 

leitura do professor em sala de aula, mas também como base dos exercícios 

empregados pelo mesmo, com focos diferentes nos ramos da disciplina Biologia, 

conforme o exemplo da genética básica empregada na turma do 3º ano 3. De acordo 

com Silveira e Araújo (2014), o livro didático não é só uma ferramenta de reflexão 

crítica para os alunos, mas sim o objeto promotor de novas experiências, interligando 

a aprendizagem em sala de aula com o cotidiano dos alunos.  

Outra metodologia aplicada pela professora regente, foi o uso de 

documentário de caráter científico na turma do 2º ano 8, “Fungos, o Show da Vida” 

(Figura 1). Para Marandino, Selles e Ferreira (2009), os professores e educadores 

aprovam a entrada das mídias como mediadoras entre o conhecimento científico e os 

alunos, com a participação favorável da utilização dos vídeos em sala de aula. 
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FIGURA 1 – Documentário “Fungos, o Show da Vida”, trabalhado pela professora, na sala 
multimídia, da Escola Estadual Tolomeu Casali, município de Goianá, MG. 

 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Fly12-tAMrI. Acesso em 18.09.2016. 
 
 

Pôde ser observado pelos alunos os exemplos de cultivo de fungos, as 

características biológicas dos fungos utilizados no cotidiano da população, 

curiosidades como o maior fungo existente no planeta, do gênero Armillaria, 

causador da doença armilariose, localizado em Blue Mountains nos Estados Unidos, 

cuja medida aproximada de 3,8 km de comprimento (GOMES; AUER; JÚNIOR, 

2007); e o mais caro de consumo humano, do gênero Tricholoma, localizado no Japão, 

que cresce nas raízes dos pinheiros (SILVA, 2012). 

Para os alunos, essa foi uma experiência positiva de aprendizagem e, de 

acordo com uma análise informal sobre a utilização desse recurso, a aula expositiva 

se mostrou mais dinâmica e de fácil entendimento.  

A professora utilizou ainda, como recurso metodológico, os trabalhos práticos 

sobre o conteúdo da Biologia. Segundo Trivelato e Silva (2011), a participação ativa 

dos estudantes nas atividades práticas, é intitulada de experimentos investigativos, 

tendo como objetivo proporcionar aos mesmos uma investigação científica, 

possibilitando a formulação de hipóteses, elaboração de metodologias e análise de 

resultados. Para os alunos, essa foi uma oportunidade de demonstrar o 

conhecimento teórico em um trabalho prático, como o realizado por um grupo da 

https://www.youtube.com/watch?v=Fly12-tAMrI
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turma do 2º ano 8, em que propuseram demonstrar um protótipo de guindaste 

movido a pressão de água (Figura 2).  

 

FIGURA 2 – Trabalho prático de Biologia demonstrando um protótipo de guindaste movido a pressão 
de água, de um grupo da turma do 2º ano 8 do ensino médio, da Escola Estadual Tolomeu Casali, 

município de Goianá, MG. 

 

Acervo Pessoal 
 

Em virtude desses trabalhos, comprovou-se a produção do conhecimento 

cognitivo dos alunos, servindo como parâmetro de avaliação da disciplina Biologia 

por parte do professor.  

Durante o estágio supervisionado, foi promovido pela escola, a primeira Feira 

de Ciências após muitos anos do não envolvimento com o evento. Essa foi uma 

oportunidade única para a formação presencial da docência no estágio, assim como 

aos estudantes. As amostras dos trabalhos foram apresentadas pelas disciplinas, 

Física, Química, Ciências e Biologia, sendo a última trabalhada com as turmas pela 

professora do estágio supervisionado.  

Na Disciplina Biologia foram observadas várias temáticas científicas, entre elas 

a demonstração feita por um grupo do 1º ano 1, na condução de seiva realizada pelas 

plantas; a osmolaridade na absorção de sal e açúcar da batata inglesa, realizada por 

um grupo do 1º ano 2;  a queima do carvão para movimentar um moinho e o uso do 

amido de milho em água para demonstrar a densidade, realizados por dois grupos 
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diferentes da turma do 3º ano 3; e uma demonstração que englobou a horta 

doméstica, compostagem, e materiais recicláveis da turma do tempo integral, que 

também participou do evento escolar (Figura 3). 

 

FIGURA 3 – Trabalhos realizados por alunos de turmas do Ensino Fundamental e Médio, para o 
evento da Feira de Ciências, da Escola Estadual Tolomeu Casali, município de Goianá, MG. 

 

 

Acervo Pessoal 

 

A Feira de Ciências representou uma oportunidade para os alunos de 

participação ativa na produção de conhecimento, pois foram estimulados a 

realizarem pesquisas referentes a projetos que iriam desenvolver. Para a escola, foi 

um evento de divulgação científica que não havia a alguns anos e, com a participação 

de toda a comunidade escolar, envolvendo funcionários, professores, direção, alunos 

e familiares na preparação e elaboração efetiva dos trabalhos.  

Como requisito opicional de aprovação do estágio supervisionado realizou-se  

também, uma aula prática, com os alunos do 3º ano 3 no laboratório da escola sobre o 

conteúdo genética molecular (Figura 4). Os objetivos gerais dessa aula prática foram 

trazer novas metodologias de ensino, aproximar os alunos para o trabalho em grupo 

e, proporcionar a eles, o conhecimento científico e tecnológico.  
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FIGURA 4 – Experiência realizada pelos alunos do 3º ano 3 do Ensino Médio, de extração de DNA da 
fruta banana, da Escola Estadual Tolomeu Casali, do município de Goianá, MG. 

 

Acervo Pessoal 

 

Com a teoria trabalhada em sala pela professora sobre as novas tecnologias na 

na área da genética molecular, foi aberto o precedente de utilizar essa aula, para 

facilitar aos alunos o conhecimento prático, utilizando recursos viáveis para a 

elaboração. A realização de experimentos, cientificamente, representa um excelente 

parâmetro de conhecimento para que o aluno estabeleça a dinâmica entre teoria e 

prática, tornando-se base de uma aprendizagem tecnológica e informativa, 

motivando o aluno a estabelecer projetos de iniciação científica (REGINALDO; 

SHEID; GÜLLICH, 2012).  

Os alunos tiveram um ótimo rendimento e dinamismo com essa experiência 

laboratorial e, pelo simples fato de traze-los fora de seu cotidiano comum em sala, 

eles aprenderam com clareza e de forma lúdica o conteúdo diciplinar. Esses 

procedimentos são de fácil manuseio, tanto para o professor em propor as aulas, 

quanto para os alunos em realizá-las, trazendo assim uma aproximação entre 

professor e aluno, facilitando a continuidade da disciplina para ambos. 
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Considerações finais 

 

Com as inovações das áreas científicas e tecnológicas, o professor tem que 

estar sempre atualizado e manter suas aulas de acordo com as novidades do campo 

de estudo, encontrando recursos alternativos de ensino para possibilitar a 

enculturação no processo de aprendizagem dos alunos. O estágio supervisionado 

realizado foi de grande importância, não só para produção desse trabalho, mas 

também para o exercício futuro da profissão professor. O uso da observação e análise 

das práticas pedagógicas permitiram elucidar o comportamento dos alunos e 

professores em sala, corroborando que o uso de alternativas motivadoras de ensino, 

não só induziram o aprendizado do aluno, mas também facilitou o didamismo do 

profissional docente. 
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Introdução  

 

          Este trabalho tem como objetivo comunicar uma pesquisa, em início de percurso, 

sobre os impactos causados pelas avaliações em larga escala no cotidiano de uma escola, 

no interior do Estado do Rio de Janeiro.  

           Fundamentada nas metas estabelecidas pelo “Compromisso Todos pela 

Educação120” que tem por objetivo, em parceria com as redes estaduais e municipais de 

ensino, elevar o IDEB121 das escolas através de mecanismos de gestão de desempenho, os 

últimos governos do Estado do Rio de Janeiro têm orientado suas políticas educacionais 

no sentido de corroborar com essa ideia. A partir do ano de 2010, especialmente com a 

implementação do intitulado “Plano de Metas Para Educação122”, observa-se como as 

medidas tomadas nesses últimos anos caminham em consonância com a política nacional 

de educação. Neste sentido, padronizando currículos, avaliando as unidades escolares 

com base em metas previamente estabelecidas, preparadas por agentes externos à 

comunidade escolar e burocratizando as tarefas no interior da escola, a dinâmica 

educacional do Estado favorece não apenas um conjunto de ações que conduzem a um 

                                                           
120  Segundo o Ministério da Educação, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a 
conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração, 
das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica.  Os sistemas 
municipais e estaduais que aderirem ao Compromisso seguirão 28 diretrizes pautadas em resultados 
de avaliação de qualidade e de rendimento dos estudantes. Fonte:  
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/diretrizes_compromisso.pdf 
121 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
122  O novo Programa de Educação do Estado foi lançado pelo secretário Wilson Risolia no dia 07 de 
janeiro de 2010. Em 07/02/10, data de volta às aulas na rede estadual de ensino, foram publicados no 
Diário Oficial, decretos e resoluções que estruturam o plano, criam o IDERJ (Índice da Educação 
Básica do Rio de Janeiro), além de cálculos de metas específicas para cada unidade escolar.   Fonte: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/diretrizes_compromisso.pdf 

mailto:maryangelammattos@gmail.com
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processo de ressignificação do trabalho docente, mas também, sua precarização e 

burocratização, fazendo com que se perca o principal objetivo da educação, o 

ensino/aprendizagem.    

          Esse cenário poderia ter mudado, ao longo do ano de 2016, mediante reivindicações 

feitas pelo movimento de greve dos professores da rede, associado a ocupações de 

inúmeras escolas pelos alunos. No entanto, apesar de acenar para a redefinição de alguns 

pontos do projeto, as negociações entre o governo, o sindicato dos professores e o 

movimento estudantil - Ocupa Escola - não caminharam para uma mudança significativa 

do atual quadro de controle do governo, que impede uma maior autonomia dos agentes 

escolares. Apesar da não aplicação das avaliações em larga escala, desde o ano de 2016, 

muito em função da situação de crise econômica pela qual o Estado passa, em nota, no site 

da Secretaria de Educação, após o término da greve, podemos encontrar uma comunicação 

do atual secretário que afirma a necessidade da manutenção das avaliações externas123. Ou 

seja, apesar das provas estarem suspensas, entende como necessária a manutenção da 

política educacional vigente e a reformulação da avaliação de larga escala, endossando a 

importância deste programa no monitoramento do padrão de qualidade do ensino e nos 

indicativos que esta é capaz de propiciar para melhoria da educação. 

             Neste sentido, quando penso nos desafios enfrentados, atualmente, pelas escolas 

de ensino básico e médio, particularmente, na escola em que trabalho, inúmeros são meus 

incômodos. Maiores ainda, quando da observação sobre a forma como vem sendo 

direcionada a educação do Estado do Rio de Janeiro nasce a dúvida sobre a relevância e 

pertinência do seu gerenciamento. 

          Portanto, no bojo de todas as formulações que envolvem a política educacional do 

Estado do Rio de Janeiro e diante da minha inquietação enquanto professora dessa rede de 

ensino, nasce este projeto de pesquisa, agora em andamento, que não tem  por finalidade 

discutir a validade de tal política pública implementada, mas possui o objetivo de analisar 

os impactos causados pelas avaliações aplicadas bimestralmente pela Secretaria de 

Educação, nos anos que se estenderam de 2011 a 2015,  no cotidiano da escola bem como 

no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de História. 

              

                                                           
123

 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2821902  Disponível em 24/ 10/2017 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2821902
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  Referencial teórico  

         

          Como os demais campos de saber que compõem a grade curricular do ensino 

fundamental e médio desse Estado, a disciplina de História possui um currículo pronto, 

composto por conteúdos determinados a serem cumpridos a cada bimestre, verificados até 

o ano de 2016 pela inspeção escolar e avaliações  externas denominadas por  Saerjinhos124 e 

Saerj125. Intitulado como “currículo mínimo”, pela Secretaria de Educação, em conjunto 

com outras medidas, a proposta de avaliação em larga escala pautada no currículo 

prescrito tinha como objetivo melhorar os baixos índices, que colocou o Estado do Rio de 

Janeiro em penúltimo lugar no IDEB, em outubro de 2009, com média 2,8, sendo que a 

média nacional foi de 3,6.   

          Diante deste quadro, se pensarmos na natureza dos currículos, por exemplo, 

podemos constatar, como nos fala Kátia Abud, que estes se constituem não apenas como 

instrumentos poderosos de intervenção do Estado no ensino, mas também são utilizados 

como veículos ideais para disseminação de poder e difusão de ideologias. Para tanto, os 

textos oficiais são produzidos levando em conta uma escola ideal, como situação de 

trabalho e como local de recursos humanos, sem ao menos relativizar a realidade ou 

considerar suas dificuldades e obstáculos enfrentados. Ou seja, as instituições de poder, 

com seus guias, parâmetros e currículos mínimos, centralizam a discussão em torno da 

educação e deixam de fora seus principais sujeitos: alunos e professores, vistos como 

incapazes de construírem sua história e de fazer da vida escolar, seu próprio saber126.    

          Saber que não deve ser desconsiderado, pois encontra-se imerso no quadro da 

cultura escolar, ressignificado na e pela prática de seus sujeitos, como nos lembra Sonia 

                                                           
124 Programa de avaliação diagnóstica do processo Ensino Aprendizagem realizado nas unidades escolares 
da rede estadual de educação básica, sendo uma das ações que integram o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica do Rio de Janeiro – Fonte: SAERJ   
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=616581 Disponível em 24/10/2017 
125 Instituído pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, o Saerj tinha como objetivo o 
monitoramento do padrão de qualidade do ensino e a colaboração com a melhora da qualidade da educação. 
Os resultados das avaliações em larga escala forneciam informações essenciais para o planejamento de ações 
e políticas públicas educacionais no estado. Fonte: http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/ 
Disponível em 24/10/2017 
 
126 ABUD, Kátia. Currículos de História e políticas públicas: os programas de História do Brasil na Escola 
Secundária. In: BITTENCOUR, Circe. O saber histórico na sala de aula. 12. ed. São Paulo: Contexto, 2013. p. 
28-29. 

 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=616581
http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/
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Miranda  (2008, p. 39). Portanto, podemos por assim dizer que, se a escola atua como um 

espaço dinâmico em constante construção e reelaboração do conhecimento, através das 

suas práticas, relações cotidianas e tradições curriculares, como admitir um currículo 

produzido apenas pela prescrição desconsiderando seus principais atores?   

          Tendo em vista tal prerrogativa, cabe dizer que a proposta curricular em discussão 

caminha na contramão daquilo que é mais caro, atualmente, para o campo de pesquisa na 

área do Ensino de História. Existe um consenso, neste campo, que prima pela defesa da 

valorização dos saberes, da experiência social e cultural dos alunos e professores. Não 

cabe mais a escola, hoje, inserida em uma sociedade dinâmica, onde as informações 

multiplicam-se o tempo todo, em todos os lugares, concepções de saberes científicos 

inquestionáveis, reprodutivistas. Esta deve ser vista, portanto, como um local de produção 

de conhecimento, o que Ana Maria Monteiro (2002), denomina por “agência cultural”, que 

não negligencia, nem desmerece as habilidades dos diferentes agentes que compõem o seu 

quadro127.  

          Nesse mesmo patamar de reflexão epistemológica e de acordo com Silva e Fonseca 

(2010), não compete mais ao ensino de História repetir, reproduzir conhecimentos eruditos 

produzidos noutros espaços, existe uma produção própria do ambiente escolar que não 

pode ser desmerecida e, para tal, é necessário valorizar essa cultura, seus saberes e práticas 

educativas, desenvolvidos em diferentes lugares por docentes e outros atores do processo 

educativo (FONSECA, 2010, p.14). 

          Com um currículo extenso, fechado, que procura abarcar, praticamente, toda a 

História da humanidade, a política educacional do Estado do Rio de Janeiro parece 

preocupar-se de forma excessiva com dados quantitativos de desempenho e pouco 

demonstra a intenção em solucionar os reais problemas que atravessam o cotidiano 

escolar. No que tange ao ensino de História, em relação ao projeto educacional em 

questão, uma grande contradição pode ser notada. Se pensarmos, principalmente, na 

grande potencialidade formativa da disciplina, veremos que a maneira como esta é 

                                                           
127 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira. “A prática de ensino e a produção de saberes na escola”. In: 
CANDAU, Vera Maria (org). Didática, Currículo e Saberes Escolares.2ª ed. Rio de Janeiro, DP&A, 
2002.  
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orientada se coloca distante das perspectivas teóricas e metodológicas desenhadas pelo 

campo do Ensino de História no que se refere ao objeto do ensino da História escolar.  

          Ensinar História pressupõe utilizar os métodos e técnicas do historiador. Nas 

palavras de Joaquín Prats (2006), tais instrumentos devem permear todo o processo 

didático, em que o aluno deve aprender a: formular hipóteses; classificar e analisar fontes 

históricas; perceber a credibilidade das mesmas; a causalidade dos fatos, bem como 

elaborar explicação histórica do fato estudado (2006, p.191). Nessa direção, a disciplina de 

História consiste em provocar reflexões sobre a escrita do passado como forma particular 

de explicar e conhecer o mundo, ressaltando seu aspecto sempre parcial, seletivo, 

provisório e relativo quanto à verdade apresentada. (ALMEIDA, 2014, p. 328). Neste 

sentido, é necessário desmistificar a ideia consensual de que o aprendizado da História se 

coloca como uma atividade meramente repetitiva, dependente da memorização, em que o 

raciocínio é pouco presente (CARRETERO, 1997, p.23). 

          Embora esta pesquisa não tenha a pretensão de pensar a validade desta política 

pública como um todo, implementada ao longo dos últimos anos no referido Estado, 

várias questões que envolvem e impactam a disciplina de História, seu currículo e o 

cotidiano escolar merecem atenção, serem analisadas, debatidas, questionadas. É neste 

lugar que me encontro. São desses incômodos que norteiam meu pensamento, já há algum 

tempo, que me mobiliza realizar este trabalho. 

            Dessas variadas questões, muito me inquieta pensar sobre as avaliações externas – 

Saerjinhos e Saerj – e toda dinâmica que envolve o modelo curricular adotado, bem como 

seus impactos no ensino e aprendizagem em História. Portanto, entendo que é necessário 

refletir sobre a pertinência de um currículo dado em que a perspectiva de um tempo 

cronológico, progressivo, prevalece pautado nos quatro grandes marcadores temporais 

europeus, que Jean Chesneaux (1995) convencionou chamar de quadripartismo histórico;  

questionar a validade da extensão dos conteúdos a serem, supostamente, trabalhados na 

sua totalidade sob a pena de perda de pontos na avaliação institucional bimestral e anual, 

por parte da unidade escolar e do professor que não conseguiu cumprir a meta; avaliar em 

que medida os recortes temáticos propostos contribuem para o desenvolvimento e a 

construção da temporalidade entre nossos jovens alunos,  são algumas das questões 

relevantes para o desenvolvimento deste trabalho. 
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Objetivos 

 

          Vivemos um tempo de transformação. O jovem, hoje, possui valores e necessidades 

distintos daquilo que a nossa escola é capaz de propor e alcançar, porque não dizer que, 

experimentamos um tempo em crise. Pertencemos a uma sociedade do aqui, agora, um 

presentismo constante, como nos salienta Hartog (2003). Tudo é instantâneo, efêmero, na 

medida em que, a comunicação permite sanar perguntas em apenas alguns cliques na 

internet. Por isso, vale pensar, qual o papel da educação hoje? Currículos repletos de 

conteúdos e professores em um ritmo frenético para cumpri-los a tempo é uma solução 

plausível? Avaliações que pressionam e impedem a autonomia do professor em pensar 

questões que refletem a realidade, “o chão” da sua escola podem ser consideradas uma 

proposta pertinente?  São questões como estas, principalmente, que me movem no sentido 

de buscar uma reflexão sobre tais elementos e pensar sobre aspectos da política 

educacional do Estado do Rio de Janeiro, bem como o currículo de História vigente. Tudo 

isso, aliado ao objetivo principal da pesquisa que é analisar, a partir da voz dos alunos, os 

impactos causados pelas avaliações externas no cotidiano da escola e no 

ensino/aprendizagem da disciplina História. 

 

Metodologia 

          

          Esta pesquisa contextualiza a política educacional implantada no Estado do Rio de 

Janeiro, a partir do ano de 2010, levando em conta seus objetivos, propostas e contexto de 

formulação. Analisa a proposta curricular para disciplina de História, bem como suas 

avaliações externas - Saerjinhos e Saerj – aplicadas, bimestralmente, entre os anos de 2011 e 

2016.                 

          Tendo como principal foco a análise das narrativas dos alunos acerca daquilo que 

vivenciaram nos anos de aplicação das provas (Saerjinhos e Saerj), este trabalho traz a 

perspectiva de pensar os impactos causados por essas avaliações no cotidiano da escola, 

bem como no ensino e aprendizagem de História, considerando os significados e valores 

atribuídos por jovens alunos sobre suas experiências com as dadas avaliações em larga 

escala. 
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          Para isso, o trabalho será desenvolvido mediante grupo focal, através de entrevista 

semiestruturada, com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola estadual 

localizada no município de Miguel Pereira.  

 

Resultados  

 

          Os resultados serão obtidos a partir da análise das narrativas dos alunos que 

vivenciaram as avaliações externas e, nesse sentido, atribuíram sentidos e significados a 

esse processo. 
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Introdução 

 

Apresentar a química como algo que está sempre presente no cotidiano é de 

suma importância, pois permite para fazer a ponte entre o conhecimento prévio do 

aluno e o conhecimento cientifico (SILVA, 2016). E um dos meios que pode auxiliar 

nesse processo é a utilização de experimentos. Entretanto, nos deparamos com vários 

desafios, quando nos propomos a utilizar atividades experimentais nas aulas de 

química, como por exemplo: as ausências de laboratórios nas escolas, ou quando 

estas os possuem, não há equipamentos, além de depararmos com alunos 

desmotivados em relação ao conteúdo apresentado. Além disso, “ainda hoje há um 

mailto:anapaulafuzaro2009@hotmail.com
mailto:julia.martins90@yahoo.com.br
mailto:mary-narciso@hotmail.com
mailto:japinhapreta@hotmail.com
mailto:andreia.afonso@ufjf.edu.br
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grande debate sobre o ensino experimental de ciências, nos vários níveis de ensino” 

(GONZÁLEZ, 1992), em relação as suas contribuições no processo de ensino e 

aprendizagem e ao tipo de abordagem experimental que deve ser empregada: 

investigativa, na qual os estudantes são estimulados a observarem, refletirem e 

buscar respostas para o que está acontecendo; ou demonstrativa, que é aquela que o 

professor realizar a prática, procurando relacionar o conteúdo aos fenômenos 

observados.  

Alguns fatos podem fazer com que esse tipo de atividade não tenha a 

potencialidade que se espera na aprendizagem da disciplina, uma vez que os 

estudantes, ao estarem em um laboratório, não possuem ideias claras sobre o que 

estão fazendo frente a um roteiro que deve ser seguido, e por isso, têm dificuldades 

em relacionar os conceitos e fenômenos dentro de um experimento, o que faz com 

que não percebam que a experimentação faz parte do processo de construção do 

conhecimento (INSAUSTI, 1997).  

Nesse sentido, com o intuito de apresentar o conceito de densidade, através de 

uma prática experimental, quatro bolsistas de iniciação à docência do subprojeto 

Química, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, desenvolveram uma atividade denominada 

“Arco-íris de açúcar”, que permitiu aos alunos o manuseio do material sem receio, 

devido ao fato de sua periculosidade ser baixíssima, tornando-o agente da 

construção do conhecimento, a partir da observação e investigação. Também o 

desenvolvimento da aula no laboratório da escola, local ainda pouco explorado nas 

aulas de química; e ainda, possibilitou correlacionar o conteúdo a fenômenos do 

cotidiano dos estudantes, atraindo a atenção dos alunos diante das diferentes cores 

que aparecem ao longo do desenvolvimento do experimento. Além disso, é uma 

prática eu pode ser reproduzida em casa pelos mesmos, a fim de facilitar os estudos, 

já que necessita de materiais que, muitas vezes, possuímos em casa, como açúcar e 

corante, utilizado em alimentos. 

Nesse sentido, Schwahn e Oaigen (2000) afirmam que: 

 

Utilizar experimentos como ponto de partida para desenvolver a 
compreensão de conceitos ou colocá-los no momento adequado para que os 
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alunos percebam sua relação com a teoria vista em sala de aula, são funções 
das atividades desenvolvidas em Laboratórios de Ensino para a Química, 
que devem e podem ser exploradas. A maneira como se utiliza o laboratório 
de Química é mais importante do que a própria experimentação em si, sendo 
que a aceitação dos alunos de aulas experimentais está muito ligada a este 
fato (p.2). 

 
 

Para os autores mencionados, o uso do laboratório é uma maneira de 

complementar as aulas teóricas, e é nesse espaço que podemos adquirir uma 

investigação mais aprofundada da disciplina química, além de despertar curiosidade 

nos discentes sobre aquilo que está sendo abordado na experimentação, além do 

manuseio de materiais e vidrarias, comuns em laboratórios de pesquisa. O que de 

certa maneira permite abranger as discussões realizadas para outras dimensões, e 

que enriquecem o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, temos que nos 

atentar para o fato de que o uso do laboratório deve ser feito seguido de um 

planejamento prévio por parte do professor, para que a atividade proposta não perca 

a sua finalidade no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Metodologia 

 

Para a elaboração do experimento, as bolsistas usaram como referência o site 

“Manual do Mundo”, que apresenta um vídeo mostrando e explicando a densidade 

de substâncias como: água, açúcar e gelatina de diferentes sabores. Para a realização 

da atividade na escola parceira do PIBID – Química, ao invés de usar gelatina, usada 

apenas para dar cor e diferenciar as soluções, optamos por substituí-la por corantes 

alimentícios, e por realiza-la em tubos de ensaio, diferentemente do que estava no 

site, no qual a prática experimental era feita em um copo de vidro transparente. 

Dessa maneira, planejamos três aulas, de 50 minutos cada uma, para 

desenvolver a intervenção didática sobre a temática Densidade. Na primeira aula, os 

alunos foram dispostos em seus respectivos lugares para a realização de um pré-

teste, o qual continha imagens mostrando soluções líquidas com perguntas 

relacionadas densidade dos líquidos apresentados. O objetivo era investigar o 

conhecimento prévio dos estudantes em relação ao conteúdo que seria ministrado. 
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As respostas dos discentes foram escritas em uma folha, individualmente. Logo após 

o pré-teste, demos uma breve orientação sobre o experimento que seria realizado no 

laboratório da instituição na sequência.  

Na segunda aula, após as devidas orientações, os alunos foram encaminhados 

para o laboratório de ciências para a realização do “Arco íris de açúcar”, que consiste 

na identificação das densidades de soluções, através das diferentes massas do açúcar. 

Dividimos a turma em grupos de cinco ou seis membros e lhes foi entregue cinco 

béqueres, pipetas e um tubo de ensaio para cada grupo. Sob a supervisão das 

bolsistas, um representante de cada grupo utilizou a balança para medir diferentes 

massas de açúcar que, posteriormente, foram adicionadas aos béqueres contendo 80 

mL de água e corante (Figura 1).  

 

Figura 1: Dissolução do açúcar em água com corante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a dissolução completa do açúcar em água, os discentes foram 

incentivados a colocar a solução no tubo de ensaio, o que foi dando origem a um 

arco-íris. Após a experiência, os alunos fizeram cálculos para descobrir a densidade, 

discutindo sobre os motivos que possibilitaram a formação de camadas coloridas de 

açúcar no tubo de ensaio (Figura 2). 
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Figura 2: Fórmula para cálculo da densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terceira aula, aplicamos um pós-teste com questões sobre o experimento 

para identificar se os discentes compreenderam o conceito de densidade a partir da 

prática. Entendemos que por meio da avaliação podemos obter informações sobre o 

que os discentes conseguiram entender, além de suas dificuldades sobre o assunto 

abordado.  

Dessa forma, através da análise do pré e o do pós-teste conseguimos 

acompanhar como o conhecimento foi sendo construído.  

 
Resultados e discussões 

 

No pré-teste, buscamos trazer exemplos de situações cotidianas, nas quais 

apareciam diferentes soluções líquidas, tais como: misturas de óleo e água e de óleo e 

álcool, juntamente com uma questão voltada para o experimento que seria realizado. 

Percebemos que, de maneira geral, mais da metade dos alunos conseguiu justificar o 

motivo pelo qual uma solução fica submersa sobre outra, explicando que substâncias 

líquidas menos densas tendem a flutuar em relação às outras que possuem maior 

densidade.  Essas afirmações apareceram com frequência nas escritas dos alunos, 

como podemos observar nos trechos a seguir: 

 

“A densidade do óleo é menor que a da água”. “Porque o óleo é menos 
denso que o álcool”. 
“Porque a densidade da água é maior que a do óleo”.  “Porque a densidade 
do álcool é menor que a do óleo”. 
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Em relação à outra questão do pré-teste, simulamos uma situação em que em 

um recipiente foi adicionado duas soluções líquidas X e Y com concentrações 

diferentes de soluto (açúcar) e, ao final, indagamos qual solução iria ficar submersa. 

Percebemos que, mesmo não tendo realizado ainda o experimento, os estudantes 

conseguiram elaborar suas respostas a partir de conhecimentos adquiridos 

anteriormente. Por isso, é importante a identificação do conhecimento prévio dos 

discentes, pois segundo Moreira (1993), a assimilação de significados exige que os 

alunos relacionem as novas informações da aula com o conhecimento que possuíam 

anteriormente a abordagem. Conseguimos identificar o conhecimento prévio nas 

respostas a seguir: 

 

“O Y, porque ao misturar o açúcar na água, aumenta a densidade, quanto 
mais açúcar, maior a densidade da solução”. 
“A segunda (Y), pois haverá maior concentração de massa, dessa forma 
aumentará a densidade, fazendo com que ela fique submersa”. 
“A solução Y irá ficar submersa, pois quanto maior a massa, maior a 
densidade, e se a densidade for maior, irá afundar”. 

 

Já no pós-teste, observamos que na primeira questão, onde colocamos em uma 

tabela, valores aleatórios de densidades de alguns componentes - Pau-Brasil, 

alumínio, diamante, carvão, mercúrio e água – e os alunos tinham que mencionar 

qual deles flutuaria após a adição da água, apenas 5,9% dos alunos deram respostas 

incorretas, corroborando com o fato de que teoria e prática se complementam.  A 

dificuldade pode ter se dado pelo fato de que o pau-brasil e diamante nunca vistos e 

manipulados pelos discentes. 

Em relação à segunda questão, houve 28% de erros, em sua maioria decorrente 

da ausência da indicação da unidade de medida, uma vez que o enunciado exigia 

dos estudantes conhecimentos matemáticos, pois esses tinham que calcular o valor 

da densidade em g/cm³. Entretanto, o valor do volume dado estava em litros, o que 

foi preciso fazer a conversão de unidade, de litro para cm3. A exigência da unidade 

de medida para consideramos a questão como totalmente certa está apoiada na 

correção de exames como o Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM), no qual, 

mesmo que o cálculo esteja correto, a ausência da unidade, acarreta erro na questão. 
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Na terceira questão do pós-teste, solicitamos para que fossem colocadas em 

ordem decrescente, as densidades das soluções citadas, justificando a resposta. 

Notamos que 22% dos alunos não apresentaram as justificativas. Porém, os que 

justificaram, conseguiram discernir corretamente a ordem das soluções apresentadas, 

como podemos constatar nas respostas a seguir: 

 

“O benzeno é o menos denso, por isso flutua, a água é a segunda menos 
densa, então fica no meio. Clorofórmio é o mais denso, então fica por 
último”.  
“As substâncias foram colocadas de acordo com suas densidades. O de 
menor densidade fica em cima e de maior fica embaixo”. 
“O mais denso fica embaixo, o mediano fica no meio, enquanto o menos 
denso fica por cima”. 
“De acordo com as informações e meu conhecimento, a substância mais 
densa será a que flutuará, e a menos densas flutuarão”. 
“O benzeno, A, por apresentar uma menor densidade ira “flutuar”, já a 
água, B, possui densidade intermediária e, por isso fica no meio, e o 
clorofórmio, C, irá afundar por ter uma densidade maior”.  

 

Finalmente, na quarta questão, os discentes escreveram sobre o conceito 

densidade, sem uma formatação previamente determinada, de modo a poderem se 

expressar livremente, e modo que pudéssemos identificar se os estudantes 

conseguiram relacionar teoria e prática. E ao mesmo tempo, nos proporcionou uma 

visão mais ampla do desenvolvimento de aprendizagem de cada um. 

 

“A quantidade de açúcar presente na água influenciou na densidade da 
água, e na medida em que as diversas soluções foram postas em conjunto 
elas se organizaram na ordem a seguir: Menos densa 
 
                                                   Mais densa”. 
“A densidade se altera em relação à quantidade de soluto inserida em um 
solvente. Cada solução possuía uma densidade diferente, por isso uma 
ficava submersa à outra”. 
“O experimento realizado no laboratório trabalhou com a densidade das 
soluções e percebi que ao adicionar açúcar no liquido a densidade aumenta”.  
“O arco-íris fica todo colorido e com fases por causa das densidades 
diferentes de cada solução de água + açúcar + corante”.  
“Com esse experimento podemos ver que os mesmos elementos em 
quantidades diferentes geram densidades diferentes”. 

 

Dessa maneira, é imprescindível que no processo de ensino aprendizagem nos 

apropriemos de ferramentas avaliativas para o ensino, para que tenhamos resultados 

consistentes e satisfatórios.  
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Conclusão 

 

Atualmente, o uso do laboratório em algumas instituições escolar não é algo 

comum. Há diferentes motivos para que o professor não utilize esse espaço. 

Entretanto, esses fatores não podem ser utilizados como subterfúgios para que 

atividades experimentais não sejam exploradas nas aulas de química, pois muitos 

experimentos podem ser feitos em sala de aula, já que não oferecem riscos aos alunos 

e ao próprio docente. Além disso, diferentes estudos já apontam que a prática 

auxiliar no processo de aprendizagem, uma vez que os conceitos químicos se 

concentram no nível microscópico, o que exige certo grau de abstração para sua 

compreensão. 

O PIBID tem nos proporcionou desenvolver projetos em diferentes espaços na 

escola, o que também proporciona aos discentes um reconhecimento e apropriação 

de ambientes pouco utilizados para as aulas.  

Assim, aplicar a prática “Arco-íris de açúcar” para apresentar o tema Densidade de 

soluções, foi benéfico para os estudantes, pois através dos testes foi possível perceber 

um avanço no conhecimento do tema, e para nós, bolsistas, que estamos trilhando 

um caminho de formação docente, uma vez que nos foi permitido vivenciar a 

experiência de retirar os alunos da sala de aula, planejar uma atividade que fosse 

interessante e despertasse a atenção dos mesmos. 

Dessa maneira, abordar conteúdos químicos sem ser intermediada por uma 

didática atrativa pode resultar em aulas enfadonhas para os alunos, portanto tem-se 

a necessidade de o professor buscar outros recursos para facilitar a aprendizagem, e 

deixar o conteúdo mais agradável de ser estudado. 
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Introdução 

 

A presente pesquisa nasceu no contexto da necessidade de se pensar novos 

recursos de auxílio para a aprendizagem do sistema de escrita alfabética de crianças 

em fase de alfabetização. Essa busca torna-se indispensável para um movimento que 

vise despertar o interesse da criança com práticas didáticas inovadoras e prazerosas. 

Essa mudança de postura é importante inclusive pela necessidade de a escola se 

atualizar, promovendo diversidade de estratégias pedagógicas utilizadas pelo 

professor. 

Jogos e brincadeiras são culturalmente vinculados à infância e foram encarados, 

durante muito tempo, somente como forma de entretenimento. Porém, sua utilidade 

para o desenvolvimento da criança passou a ser intensamente difundida. “Desde os 

primeiros dias de vida, as brincadeiras se constituem como situações de 

aprendizagem” (BRAINER, 2012, p. 14). É uma maneira de aliar conhecimento e 

ludicidade e, ao mesmo tempo, um mecanismo para garantir uma aprendizagem 

eficiente. Os jogos na alfabetização “podem ser poderosos aliados para que os alunos 

possam refletir sobre o sistema de escrita, sem, necessariamente, serem obrigados a 

realizar treinos enfadonhos e sem sentido” (BRANDÃO, 2008). 

Segundo Kishimoto (1995), “o brinquedo educativo data dos tempos do 

Renascimento, mas ganha força com a expansão da educação infantil, especialmente 

a partir deste século”. Principalmente na escola, jogos e brincadeiras devem ter o 

mailto:alinem2david@gmail.com
mailto:lucianemanera@gmail.com
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papel não apenas de divertir e interagir socialmente, mas também de auxiliar a 

criança no processo de desenvolvimento e de aprendizagem. 

 

A alfabetização na idade certa: um desafio a ser vencido 

 

A leitura e a escrita são elementos fundamentais para a inserção do indivíduo 

na sociedade, tanto nas esferas da vida cotidiana como nas esferas não cotidianas da 

vida social, como a ciência, a arte, a filosofia (COELHO, 2011), permitindo a 

aquisição de conhecimentos e sua participação efetiva em práticas sociais e culturais.  

Diante do reconhecido fracasso escolar no que no tange à alfabetização, cada 

dia torna-se mais visível a necessidade da realização de estudos que indiquem 

recursos alternativos para práticas pedagógicas e metodologias de ensino, que visem 

despertar o interesse e consequente desenvolvimento da reflexão e apropriação do 

sistema de escrita alfabética nas crianças em fase de alfabetização. A desmotivação 

dos alunos, muitas vezes causada por práticas de ensino/aprendizagem monótonas e 

distantes de sua realidade, é uma das causas desse revés. Outro fator que prejudica o 

sucesso na alfabetização é o desinteresse dos pais que não acompanham a vida 

escolar de seus filhos, o que muitas vezes desestimula o professor a encontrar 

soluções que modifiquem esse cenário.  

É importante ressaltar o papel da teoria construtivista (FERREIRO, 1996) na 

construção de um novo direcionamento educacional, em que se leva em consideração 

a criança enquanto indivíduo social, histórico e cultural, que tem um papel ativo no 

aprendizado, não recebendo passivamente as informações.  

A utilização de jogos e brincadeiras, comumente, foi vista como elemento 

fundamental para o pleno desenvolvimento na educação infantil. Desde essa fase, a 

reflexão sobre o sistema de escrita alfabética é estimulada por meio de músicas e 

cantigas de roda e recitações de parlendas e poemas, que auxiliam no 

reconhecimento dos sons das palavras, propiciando o desenvolvimento da 

consciência fonológica. Muitos jogos, como o jogo da forca ou a adedanha, as 

palavras cruzadas e os desafios com jogos de adivinhação “envolvem a formação de 

palavras e, com isso, podem ajudar no processo de alfabetização” (LEAL et al, 2005, 
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p. 118). Através dos jogos, as crianças desenvolvem diversas capacidades como a 

resolução de problemas, a tomada de decisões, a socialização, a autonomia, o 

autoconhecimento, o respeito às regras, além do desenvolvimento motor, intelectual 

e emocional. A utilização do lúdico na fase de alfabetização é uma maneira de 

respeitar o universo infantil e aproveitar o envolvimento da criança de maneira a 

tornar o processo de ensino e aprendizagem do sistema de escrita alfabética mais 

tranquilo e eficiente (BRANDÃO, 2008).  

A fase de alfabetização é, para a criança, uma etapa que exige habilidades as quais 

ela não havia lidado anteriormente, por isso é indispensável que o professor encontre 

formas dessa transição ser realizada com práticas didáticas prazerosas, que 

envolvam as crianças no processo de aprendizagem. 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e os direitos de 

aprendizagem 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (doravante PNAIC) é 

promovido pelo Ministério da Educação em parceria com os municípios e 

instituições de ensino superior e entende a formação continuada de professores como 

elemento fundamental para a melhoria da qualidade da educação. O PNAIC 

apresenta os direitos de aprendizagem128 que orientam o trabalho do professor 

alfabetizador e que foram elaborados a partir dos eixos de ensino dos diversos 

componentes curriculares. Os eixos específicos para o ensino de Língua Portuguesa 

são: Leitura, Produção de textos escritos, Oralidade e Análise Linguística, esse último 

dividido em dois subeixos, um nomeado discursividade, textualidade e normatividade e, 

o outro, apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (BRASIL, 2012). Para a análise dos 

jogos apresentados neste trabalho utilizaremos o quadro de Análise linguística: 

Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA).  

 O material elaborado pelo PNAIC, juntamente com os direitos de 

aprendizagem apresentados auxiliam no trabalho do professor alfabetizador no 

sentido de promover a alfabetização associada ao letramento, envolvendo, portanto, 

                                                           
128

 Os direitos de aprendizagem correspondem aos objetivos de ensino. 
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reflexões sobre os aspectos interacionais, socioculturais e também linguísticos. Os 

jogos são apresentados como eficientes recursos para esse processo, pois estão 

relacionados à esfera de vida da criança, sendo um meio facilitador da aproximação 

da criança da apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA). Por meio deles, os 

alunos são participantes ativos do seu processo de aprendizagem, organizando seu 

pensamento, partilhando suas descobertas, apresentando indagações, elaborando 

estratégias. Ao auxiliarem no processo de alfabetização, de maneira espontânea e 

natural, os jogos permitem que a criança vá construindo, por meio da reflexão de 

aspectos linguísticos, a consciência fonológica e fonêmica, o domínio das relações 

som-grafia, o reconhecimento das letras e sílabas entre outras habilidades (LEAL et 

al, 2005). 

 

A utilização dos jogos para a alfabetização em sala de aula 

 

A utilização de jogos e brincadeiras frequentemente é vista como forma de 

diversão e interação no meio infantil.  Contudo, nas salas de aula podemos observar 

que esses instrumentos podem ser utilizados como meios auxiliares eficazes e 

estimulantes no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. O 

professor, especificamente na fase de alfabetização, deve ter conhecimento dos níveis 

de escrita129 que cada aluno se encontra, com observações individuais ou de grupos, 

de modo a planejar o uso de jogos que levem a criança a avançar em suas hipóteses, 

atuando de forma produtiva.  Assim, de acordo com Leal et al (2005), “(...) o 

diagnóstico sobre o que sabe o aluno acerca do que se deseja ensinar é fundamental 

para que se programem os jogos que serão disponibilizados”. Outro elemento de 

grande importância para o trabalho com jogos e brincadeiras é o conhecimento dos 

objetivos e das regras. De acordo com Vygotsky (1999), as regras estão presentes nas 

brincadeiras desde a primeira infância. Sendo seguidas, as regras são mais 

satisfatórias à criança do que seu impulso imediato. “O cumprimento da regra é a 

fonte da satisfação. A regra vence o impulso mais forte [...]” (VYGOTSKY, 1999). 

                                                           
129

Referimo-nos às hipóteses de escrita das crianças, descritas por Ferreiro e Teberosky (1985). 
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Para a prática da alfabetização apoiada em jogos didáticos, é importante que o 

professor tenha domínio de conhecimentos fundamentais de forma a explorar as 

propriedades do sistema alfabético como a ordem, a estabilidade, a repetição de 

letras nas palavras, as rimas, as sílabas iniciais ou mediais iguais, para que possa 

auxiliar com segurança seus alunos, dando ênfase aos segmentos sonoros das 

palavras (significante) e menos a seus significados, promovendo, assim, o 

desenvolvimento das habilidades de reflexão fonológica (SOARES, 2016). Como 

afirma Leal et al (2008, p. 34),  

 

as atividades lúdicas [...] permitem algo precioso e fundamental 
para a alfabetização: que o aluno assuma uma atividade 
metalinguística, isto é, uma atitude de reflexão sobre a língua, 
sobre suas unidades (palavras, sílabas, sons, letras…). 

 

Como vemos, os jogos podem ser, ao mesmo tempo, um instrumento de 

diversão e aprendizagem e isso requer que o professor esteja atento e intervenha 

quando necessário, além de criar a possibilidade de reflexão dos alunos sobre o que 

eles aprenderam. O trabalho do professor começa bem antes disso, envolve entender 

os jogos, conhecer as necessidades dos alunos, oportunizar o momento em sala de 

aula e mediar as reflexões. A avaliação sobre os jogos e as aprendizagens que eles 

proporcionam é fundamental para sua utilização de modo que seja relevante para a 

apropriação do sistema de escrita alfabética. 

 

Os jogos e suas contribuições na apropriação do SEA 

 

Com o objetivo de investigar as possíveis contribuições dos jogos como um 

recurso eficaz e estimulante para a alfabetização, realizamos uma pesquisa de cunho 

qualitativo, com abordagem interpretativista. Recorremos à análise comparativa 

entre dois conjuntos de jogos desenvolvidos para a etapa de alfabetização inicial. O 

primeiro, composto por dez jogos organizados separadamente em caixas, é 

conhecido como Caixa de Jogos do CEEL, o qual foi concebido pelo Centro de 

Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), em parceria com o Ministério da 

Educação e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e foi lançado em 2009. O 
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segundo foi elaborado pelo Projeto Trilhas em 2009 e reconhecido pelo Ministério da 

Educação, em 2011. Composto, também, por dez jogos, foi desenvolvido pelo 

Instituto Natura a partir de seu Programa Crer para Ver, em parceria com a 

Comunidade Educativa CEDAC. Enquanto o primeiro foi distribuído pelo Governo 

Federal a todas as escolas públicas do país participantes do programa, o segundo é 

distribuído a professores e escolas que se cadastram no programa em site específico.  

A análise dos jogos foi realizada a partir dos cadernos de instruções e objetivos, 

os quais foram correlacionados com os direitos de aprendizagem do Pacto Nacional 

de Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012).  

 Ao analisar os objetivos contemplados nos jogos do CEEL como um todo, 

podemos observar dois conjuntos de objetivos. O primeiro, em que se explora a 

consciência fonológica, de forma a levar a criança a compreender, por exemplo, que 

as palavras não são grandes ou pequenas porque seus referentes têm tamanhos 

diferentes, mas porque seus significantes representam a pauta sonora e não o objeto 

em si. Os jogos que compreendem esse grupo são: bingo dos sons iniciais, caça rimas, 

dado sonoro, trinca mágica e batalha de palavras. Ainda no primeiro grupo, é possível 

perceber que identificar semelhanças sonoras é o objetivo mais frequente, embora em 

dois jogos (bingo dos sons iniciais e dado sonoro) a meta seja a sílaba e, em outros dois 

(caça rimas e trinca mágica) a rima. Já o objetivo de segmentar oralmente as sílabas de 

palavras e compará-las quanto ao tamanho aparece em um jogo (batalha de palavras) e 

apenas a segmentação oral das palavras em sílabas em outro jogo: bingo dos sons iniciais. 

Os jogos do segundo grupo também estão ligados ao desenvolvimento da 

consciência fonológica, entretanto, propõem relação com a escrita. Mais uma, troca 

letras, bingo da letra inicial e palavra dentro de palavra são jogos que estão mais ligados à 

leitura, enquanto quem escreve sou eu, como o próprio nome sugere, está relacionado 

ao domínio da escrita. Observamos que os jogos do CEEL possuem um direito de 

aprendizagem predominante: dominar as correspondências entre letras ou grupo de letras 

e seu valor sonoro de modo a ler palavras, o qual aparece em quatro jogos (mais uma, troca 

letras, bingo da letra inicial e palavra dentro de palavra), todos do segundo grupo. Neste 

grupo, visualizamos, ainda, que o objetivo compreender que palavras diferentes 

compartilham certas letras, aparece em três jogos: mais uma, troca letras e bingo da letra 
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inicial. Por último, é possível identificar mais um objetivo que é o de reconhecer e 

nomear as letras do alfabeto, o qual aparece nos jogos troca letras e bingo da letra inicial. 

 O fato de alguns objetivos aparecerem em mais de um jogo parece-nos uma 

estratégia interessante, uma vez que a criança terá diferentes oportunidades de 

desenvolver as referidas habilidades, por meio de situações lúdicas que são 

propiciadas pelo jogo. 

Assim como analisado no conjunto de jogos do CEEL, pode-se observar, no 

material do Trilhas uma organização dos jogos em dois grupos: um marcado pelo 

desenvolvimento da consciência fonológica sem apoio direto na escrita e, outro, com 

apoio. O primeiro grupo é composto por seis jogos: mercado, descubra o invasor, batalha 

dos nomes, passo a passo, bichos malucos e rimas. O segundo grupo, em que os jogos 

aliam consciência fonológica com a escrita é composto por quatro jogos (nomes 

escondidos, que brinquedo é esse?, contrários e agrupando imagens), todos com foco na 

leitura. 

Os objetivos mais frequentes nos jogos do Trilhas são a identificação de 

semelhanças sonoras em sílabas e o domínio das correspondências entre letras ou grupo de 

letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras, cada um presente em quatro dos dez 

jogos da caixa. Além desses, três jogos (batalha dos nomes, passo a passo, bichos malucos) 

apresentam o objetivo de segmentar oralmente as sílabas de palavras, mas apenas um 

(batalha dos nomes) possui também o objetivo de comparar essas palavras quanto ao 

tamanho. Identificar semelhanças sonoras em rimas aparece como objetivo único em um 

dos dez jogos (rimas), assim como a compreensão de que palavras diferentes compartilham 

certas letras (nomes escondidos). Dominar as correspondências entre letras ou grupo de letras 

e seu valor sonoro, de modo a ler palavras é um objetivo predominante no segundo 

grupo de jogos, pois aparece em todos eles. 

Comparando os objetivos presentes nos jogos das duas caixas (CEEL e Trilhas), 

podemos constatar que enquanto os jogos do CEEL estão organizados 

igualitariamente entre as duas categorias de grupo analisadas (50% para cada 

categoria), 60% dos jogos do Trilhas estão classificados no primeiro grupo e 40% no 

segundo.  



     858 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Enquanto os jogos do primeiro grupo da caixa do Trilhas exploram a 

consciência fonológica apenas no nível da sílaba ou da rima, três (troca letras, bingo da 

letra inicial e mais uma) dos dez jogos do CEEL possuem objetivos que desenvolvem a 

consciência fonêmica. Observe-se que a consciência fonêmica é de extrema 

importância para que a criança avance em suas concepções, de forma a compreender 

que a menor unidade da língua é o fonema, ou seja, que as palavras podem ser 

analisadas em sílabas e as sílabas em fonemas. O direito de aprendizagem 

encontrado em quatro jogos do CEEL, de compreender que palavras diferentes 

compartilham certas letras, é identificado em apenas um dos jogos do Trilhas (nomes 

escondidos). Os outros objetivos destacados são encontrados em quantidade similar 

nos dois conjuntos de jogos. 

 

Considerações finais 

 

Defendemos que a utilização de jogos como recurso pedagógico para a 

alfabetização é uma maneira de aproveitar um instrumento inerente à infância. É 

inegável o avanço que esse tipo de suporte pedagógico apresenta, utilizando práticas 

motivadoras, centradas na criança, sobretudo com o acompanhamento do professor 

alfabetizador, que deve estar sempre atento aos níveis de desenvolvimento dos 

alunos. Finalmente, destacamos que ao utilizar esse recurso, cabe ao professor 

conhecer não só suas regras, mas identificar seus objetivos de forma a planejar 

atividades coerentes com os níveis de desenvolvimento de seus alunos, de forma a 

ajudá-los a avançar em suas concepções. Os jogos na alfabetização “podem ser 

poderosos aliados para que os alunos possam refletir sobre o sistema de escrita, sem, 

necessariamente, serem obrigados a realizar treinos enfadonhos e sem sentido” 

(BRANDÃO, 2008). 

Salientamos que os jogos analisados nessa pesquisa não devem ser o único 

recurso lúdico utilizado para auxiliar os alunos no avanço de suas hipóteses sobre o 

SEA. O professor alfabetizador precisa encontrar caminhos didáticos e pedagógicos 

que sejam diversificados, de forma a mobilizar as crianças para o prazer de aprender. 

Essa pesquisa limitou-se à análise de dois conjuntos de jogos, por isso deixa aberto 
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um caminho para novas pesquisas que poderão dar continuidade a esse processo, 

seja na observação e análise dos usos feitos pelos professores alfabetizadores desses 

jogos nas salas de aula, seja na investigação de jogos disponíveis na web e que são 

específicos para auxiliar o processo de apropriação do SEA pela criança em fase de 

alfabetização. 
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Resumo 
A Biblioteca Escolar é um espaço que vem assumindo o papel de ferramenta pedagógica 
auxiliando o processo de desenvolvimento e aprendizagem do educando. Mas com os 
avanços tecnológicos, a sociedade vem sofrendo transformações, o que leva a escola e os 
educadores a repensarem as metodologias para o processo de ensino-aprendizagem, usando 
esse artefato como forma de despertar a curiosidade e atenção dos alunos. O trabalho traz o 
foco no campo da pesquisa qualitativa por meio do estudo da literatura e de levantamento 
de dados relativos ao funcionamento da biblioteca escolar e análise do projeto Comunicação, 
Uso de Mídias, Cultura e Tecnologia Digital.  Teve como objetivo analisar o papel da 
biblioteca escolar e a utilização da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem do ensino 
de Ciências. Portanto, comprovou-se a importância da biblioteca escolar, bem como da 
utilização de novas tecnologias educacionais, na condução do processo educativo.    
Palavras-chave: educação, tecnologia, ensino-aprendizagem.  

 

Introdução 

 

A Biblioteca Escolar é um espaço que vem assumindo o papel de ferramenta 

pedagógica auxiliando o processo de desenvolvimento e aprendizagem do 

educando. Esse espaço tem como função acompanhar as mudanças das metodologias 

do ensino, tornando-se um ambiente de aprendizagem significativa, gerando 

interação entre professores, estudantes e os demais componentes do ambiente da 

escola. O bibliotecário muitas vezes se torna um simples entregador de livros, o que 

gera um desperdício de função, mas se houver um melhor envolvimento deste no 

projeto pedagógico da escola aproximará professores e alunos na busca de pesquisas 

e informações nesse espaço escolar. Além disso, com os avanços tecnológicos, a 

sociedade vem sofrendo transformações, o que leva a escola e os educadores a 
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repensarem as metodologias para o processo de ensino-aprendizagem como forma 

de despertar a curiosidade e atenção dos alunos. 

Atualmente a forma com que o ser humano utiliza essa nova linguagem, a da 

tecnologia de informação, proporciona o conhecimento prático e acessível não só na 

parte social da população, mas principalmente como recurso pedagógico facilitador 

da metodologia de ensino. Para o ensino de Ciências o acesso dessa tecnologia de 

informação é muito importante no entendimento do conteúdo, sendo essa ferramenta 

cada vez mais utilizada nas escolas e, mesmo com algumas deficiências estruturais, 

escola e professor utilizam com frequência as metodologias tecnológicas de 

ilustração.  

 

Referencial teórico 

 

No Brasil, a maioria das bibliotecas escolares, ainda não é dirigida por 

bibliotecários habilitados. Dessa forma, a falta de profissionais especializados para 

atuarem na biblioteca é frequente em algumas escolas.  Na maioria das vezes são 

professores que assumem essa função, o que à primeira vista torna-se um ponto 

positivo, pois esse profissional pode desenvolver projetos pedagógicos na biblioteca. 

Mas, há alguns pontos negativos, normalmente esses profissionais são professores 

readaptados, sem treinamento específico para a tal função. Além disso, esse professor 

substitui eventualmente a um docente faltoso, deixando nesse período a biblioteca 

fechada. (CAMPELLO, 2015). 

Uma barreira a ser vencida para ter uma melhora no funcionamento da 

biblioteca é o entrosamento entre o educador e o bibliotecário, mas infelizmente nem 

sempre essa relação é bem-sucedida, tornando o bibliotecário um simples entregador 

de livros. No entanto caberá ao bibliotecário no exercício de suas funções e 

atribuições envolver-se no meio educacional seguindo o desenvolvimento do 

programa e deixando à disposição materiais que acrescentam as informações 

disseminadas em classe e incentivar os educadores a frequentar a biblioteca como um 

espaço pedagógico de educação continuada entre outros (FRAGOSSO, 2002). 
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Atualmente, com advento da tecnologia, vem ocorrendo transformações na 

sociedade, o que leva a escola e os profissionais da educação a repensar o seu papel 

de maneira a atender a era da informação e do conhecimento fazendo o uso 

adequado da tecnologia como ferramenta pedagógica para o ensino de Ciências.   De 

acordo com Silva (2006), a tecnologia deve ser utilizada para acrescentar e auxiliar na 

metodologia do educador, com a finalidade de formar ambientes de ensino e 

aprendizagem fazendo com que desperte a curiosidade e o aspecto crítico do aluno. 

Um recurso oferecido e proveitoso é o uso de jogos digitais educativos criando 

situações consideráveis para a aprendizagem cientifica, pois na maior parte, esse 

conteúdo é trabalhado de uma forma abstrata, sem alguma relação concreta. Com 

isso, o objetivo dos jogos, é a proposta de uma aula planejada motivacional 

(FERREIRA; PEREIRA, 2013). 

 

Metodologia 

 

A metodologia do presente trabalho foi o levantamento de dados do acervo 

utilizados pelos os alunos da Escola Estadual Tolomeu Casali (EETC), para fins de 

pesquisas de Ciências, bem como a análise do projeto: Comunicação, Uso de Mídias, 

Cultura e Tecnologia Digital. A pesquisa apresentou três etapas: Etapa (1).  Foi 

efetuada uma pesquisa bibliográfica sobre o proposto tema, por meio de consultas 

em artigos pesquisados e selecionados no banco de dados do Google Acadêmico e 

Scielo e Livros. Etapa (2). Foi feito um levantamento de dados do acervo de ciências 

contido na biblioteca da EETC que são usados para fins de pesquisas dos alunos e 

professores, e sobre o funcionamento da biblioteca escolar em relação ao espaço físico 

e a forma de empréstimo dos livros, à comunidade escolar. 

Etapa (3). Foi analisado o projeto de Comunicação, Uso de Mídias, Cultura e 

Tecnologia Digital quanto ao uso de computadores como recurso tecnológico 

visando uma proposta lúdica de ensino. Projeto este inserido no programa do tempo 

integral no qual é adotado pela escola. Nas aulas utilizou – se endereços eletrônicos 

confiáveis contendo matérias online para o desenvolvimento de atividades da 



     864 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

disciplina Ciências. A observação dos resultados foi a partir dos dados obtidos na 

escola por conversas informais e pesquisas realizadas na biblioteca e na sala de 

informática onde foi desenvolvido o projeto em questão. 

 

Resultados 

 

A biblioteca escolar 

 

A pesquisa foi realizada na biblioteca da EETC situada no município de 

Goianá-MG, que está em funcionamento nos períodos matutino, vespertino e 

noturno atendendo ao público escolar.  A biblioteca em estudo disponibiliza um 

espaço adequado, arejado e bem explorado quanto à organização: mesas, estantes, 

computadores e acervos de fácil acesso para pesquisa e estudo dos alunos, conforme 

mostra a (Figura 1). 

 

FIGURA 1 – Imagens do espaço da biblioteca, da Escola Estadual Tolomeu Casali, 

situada no município de Goianá, MG. 

 

Acervo Pessoal 

 

Porém a forma de empréstimo dos livros ainda acontece de forma clássica 

acontecendo por meio de fichas manuscritas e controladas através de atas por um 

professor responsável pelo uso da biblioteca. Assim como Campello (2015) descreve 
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sobre a maioria das bibliotecas no Brasil, essa em questão não é dirigida por 

profissional habilitado e sim por um professor readaptado. 

No levantamento sobre o acervo utilizado pelos alunos durante o período e 

2014 a 2016 notou-se um déficit na questão dos empréstimos, foram poucas obras 

pesquisadas pelos alunos. Dentre o levantamento efetuado as revistas da coleção 

Ciência Hoje (Figura 2), foram as mais solicitadas. 

 

FIGURA 2 – Coleção da revista Ciência Hoje na qual contém informações sobre 

Ciência no Brasil e no mundo dentre outras curiosidades, adotada pela Escola 

Estadual Tolomeu Casali para alunos usarem nas suas pesquisas. 

 

Acervo Pessoal 

 

Durante o levantamento de dados na biblioteca escolar observou-se que vários 

alunos utilizavam os computadores para pesquisas no meio virtual, provavelmente 

seja esse o motivo pelo número escasso de empréstimos de obras. De acordo com 

Cunha (2008), o uso de computadores nas bibliotecas caracteriza a chamada 

biblioteca digital, combinando a estrutura e coleta de informações pelo uso da 

informática.   A possibilidade para os alunos do uso dos computadores, permitindo a 

visualização digital dos livros e das revistas, Ciência Hoje, encontradas na biblioteca, 
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foi de grande importância para o aprendizado individual e coletivo, fazendo assim 

com que as pesquisas se tornassem comparativas. (Figura 3). 

 

FIGURA 3 – Computadores para pesquisas da biblioteca, da Escola Estadual 

Tolomeu Casali, município de Goianá, MG. 

 

           Acervo Pessoal 

A procura por documentos e textos pelos alunos da escola, para as disciplinas 

de Ciências, se basearam nas análises de livros, artigos e revistas encontrados na 

biblioteca da escola, assim como pela utilização dos computadores localizados no 

mesmo local. Apesar do déficit de pesquisas utilizando os documentos textuais e, 

explorando mais o meio digital, esse espaço é utilizado pelos alunos como forma de 

obter o conhecimento fora do ambiente de sala de aula. 

Ambiente virtual 

O uso de novas tecnologias na sociedade vem se desenvolvendo no campo 

educacional, como a informática e outros recursos tecnológicos proporcionando 
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dessa forma a inovação dos procedimentos didáticos no processo de ensino-

aprendizagem na educação básica. A sala de informática da EETC é composta por 

doze computadores com internet e jogos didáticos disponíveis para desenvolvimento 

de projetos e uso por parte da comunidade escolar (Figura 4). 

FIGURA 4 – Espaço de educação digital, da sala de informática, da Escola Estadual 

Tolomeu Casali, do município de Goianá, MG. 

 

   Acervo Pessoal 

 

O projeto Comunicação, Uso de Mídias, Cultura e Tecnologia Digital, que está 

inserido no programa do tempo integral implantado pela escola teve por objetivo 

auxiliar os alunos a se interagirem com o meio tecnológico e uso de outros artefatos 

digitais para a vida escolar, com a intenção de desenvolver os conhecimentos dos 

alunos nas ferramentas tecnológicas, auxiliando no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim foi desenvolvido no decorrer do ano de 2016, pela autora desse 

trabalho o referido projeto envolvendo alunos do 6º e 7º ano ensino fundamental, 

com aulas na sala de informática contextualizadas e práticas digitais sobre temas 

relacionados à Ciência. 
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De acordo com Ferreira e Pereira (2013), os jogos digitais apresentam uma 

proposta lúdica de ensino que, influenciam no desenvolvimento científico e 

tecnológico, assim como no aspecto social do cidadão. Nesse contexto, foram 

realizados com os alunos jogos em diferentes endereços eletrônicos para fins de 

aprendizagem, como por exemplo, identificação das partes do corpo humano e a 

conscientização social no combate ao mosquito da dengue. 

As aulas consistiram em aplicar, com a utilização dos computadores, os jogos 

educativos correspondentes a área do conhecimento científico. Os alunos foram 

divididos em duplas para cada computador e, assim, avaliados pelo seu desempenho 

do próprio jogo e de seu comportamento em grupo. Para os estudantes, os jogos 

tiveram o caráter de ensinamento como forma de brincadeira, estimulando o 

dinamismo das aulas e o conhecimento lúdico. 

Conforme a aceitação dos alunos, uma das atividades que mais chamou a 

atenção foi o jogo da dengue. Por causa dos casos de dengue que foram 

diagnosticados no município, os alunos tiveram maior interesse de como o mosquito 

da dengue transmite o vírus e, as formas de combate ao inseto transmissor. O jogo 

então foi realizado por cada dupla em seu computador e, o mesmo, consistia na 

mescla de conceitos e exemplos do cotidiano, enfatizando o que era o vírus da 

dengue e, fazendo com que os jogadores colocassem os lixos e objetos nos devidos 

lugares (Figura 5). 
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FIGURA 5 – Realização do jogo da dengue pelos alunos, na sala de informática, da 

Escola Estadual Tolomeu Casali, do município de Goianá, MG. 

 

Acervo Pessoal 

 

Por ser uma questão de atualidade, os alunos tiveram maior interesse nesse 

tipo de atividade e, de acordo com Lima e Vasconcelos (2006), o uso da internet 

permite uma atualização conceitual dos diversos temas científicos que perfazem o 

cotidiano dos cidadãos. 

Com o objetivo de desenvolver o poder crítico e a reflexão dos alunos sobre a 

disciplina Ciências, assim como abordado por Diório e Rôças (2014), foram 

trabalhadas diferentes pesquisas de temáticas atuais que fizessem parte do cotidiano 

dos estudantes. Desse modo, uma das pesquisas abordadas com os alunos, foi o uso 

de materiais reutilizáveis na confecção de produtos, com o intuito de identificá-los no 

cotidiano (Figura 6). 
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FIGURA 6 – Pesquisa realizada pelos alunos sobre produtos reutilizados, na sala de 

informática, da Escola Estadual Tolomeu Casali, do município de Goianá, MG. 

 

Acervo Pessoal 

 

Após as buscas dos conteúdos, os alunos puderam relacioná-los com a teoria 

estudada na disciplina de Ciências, e assim foi monitorado um debate sobre a 

importância da reutilização de materiais renováveis para a obtenção de novos 

produtos.   

Com os jogos digitais e as pesquisas monitoradas pelo professor e realizadas 

no período do projeto Comunicação, Uso de Mídias, Cultura e Tecnologia Digital, 

pôde ser feito a análise de que, com a entrada de novos meios tecnológicos para uso 

da sociedade, a escola se fez presente em implantar esses recursos na educação de 

seus alunos, o que implicou na preparação de aulas alternativas e motivadoras para 

atender a necessidade da aquisição do conhecimento científico. Em conceitos 

relacionados ao cotidiano dos alunos, foi trabalhado diversos temas que facilitassem 

a reflexão dos mesmos, fazendo com que eles adquirissem a crítica necessária para o 

debate científico. 

 

Considerações finais 

 

Os dados deste trabalho demonstraram como o uso da biblioteca escolar e o 

ambiente virtual foi utilizado nas pesquisas da disciplina de Ciências na Escola 

Estadual Tolomeu Casali situada no município de Goianá, Minas Gerais. Constatou-
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se que é de suma importância para professores e alunos, no processo de ensino-

aprendizagem, a utilização dos meios tecnológicos em paralelo com uso do espaço da 

Biblioteca, possibilitando um avanço no desempenho cognitivo dos alunos e na 

dinâmica em sala de aula. 
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Resumo 
Este artigo apresenta o processo de construção do Projeto Biologia na Escola do Curso de 
Ciências Biológicas do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – CES/JF, bem como 
alguns resultados do seu desenvolvimento em duas escolas de Juiz de Fora, sendo uma 
particular e outra pública, envolvendo os últimos anos do ensino fundamental e médio. Tem 
por objetivo proporcionar a interação entre os alunos da educação básica e os licenciandos, 
por meio da troca de saberes que são experienciados no momento da demonstração dos 
materiais pedagógicos e biológicos, favorecendo, assim, um processo de ensino e 
aprendizagem mais significativo. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa partindo, 
inicialmente, do estudo teórico de obras e artigos que tratam o assunto, complementado pela 
observação participante, análise de relatos e documentos. Dessa forma, a apresentação dos 
materiais biológicos e pedagógicos pelos graduandos proporcionou momentos de interação e 
trocas de experiências, uma vez que as escolas não dispunham de laboratórios para as 
atividades práticas. O intercâmbio entre o curso de licenciatura em Ciências Biológicas com 
as escolas de educação básica mostrou a grande importância que a convivência dos diversos 
contextos da educação escolar possui na formação dos futuros professores. 
Palavras-chave: Ensino de Biologia. Formação de professores. Troca de saberes 

 

Introdução 

 

A educação no Brasil tem passado por mudanças substanciais, tendo em vista 

o avanço da ciência e da tecnologia no mundo globalizado. Por outro lado vivencia 

uma crise social com o desemprego, a desestrutura familiar, dentre outros que 

refletem diretamente no cotidiano escolar. Diante disso, as escolas de educação 

básica trabalham com a diversidade atendendo a um grande número de alunos, 

necessitando, portanto se adaptarem ao novo contexto para que o ambiente 

educativo se torne mais agradável e motivador. Nesse sentido, a busca por parcerias 

pode ser uma das ferramentas para o sucesso do ensino e da aprendizagem. 

Assim, acredita-se que não só as escolas de educação básica como os cursos de 

educação superior, em especial os de licenciatura, devem repensar o novo papel da 
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educação. A integração da educação de nível superior com a de ensino básico é de 

suma importância para a formação dos futuros professores. Levar o conhecimento 

científico e integrar os dois mundos do cotidiano escolar, permitindo a troca de 

experiências e proporcionar maior incentivo para que os alunos da educação básica 

se aproximem da realidade da educação superior e vice-versa, são propósitos do 

projeto Biologia na Escola. Diante disso, duas questões foram levantadas e 

justificaram a implantação do projeto: a necessidade de aproximar os licenciandos 

dos diversos contextos escolares antes do início do estágio supervisionado e também 

levar para esse ambiente os materiais biológicos dos laboratórios, bem como os 

pedagógicos produzidos durante a graduação. 

 

Referencial teórico 

 

Este resumo aborda o desenvolvimento do projeto Biologia na Escola, o qual foi 

idealizado e operacionalizado visando à formação dos discentes do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora 

(CES/JF). Os cursos de formação docente devem ter um ambiente funcional com 

laboratórios de ensino e de acervos especializados para que os discentes possam 

experimentar e criar situações inovadoras específicas para a prática pedagógica nas 

disciplinas Ciências/Biologia. Com isso, uma das funções dos centros de formação 

de professores é preparar seus alunos, não apenas para ministrar aulas, mas também 

para serem mediadores na busca de um olhar crítico e reflexivo sobre o mundo 

(SANTANA; OLIVEIRA, 2012).  É imprescindível, portanto, a formação de um 

profissional docente prático – reflexivo dotado de competências e habilidades para o 

exercício do fazer pedagógico. Torna-se fundamental que as situações de 

aprendizagens envolvam a realidade atual, em que as experiências com as diferentes 

culturas sejam evidenciadas, de modo a favorecer o crescimento pessoal e 

profissional do acadêmico. 

A ideia de Paulo Freire (1996) corresponde e fundamenta o trabalho no que se 

refere ao papel do professor na apreensão da realidade, no diálogo, partindo-se do 

princípio de que a educação é uma forma de intervenção do mundo. O respeito às 
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diferenças e a compreensão do ser como pessoa, com suas limitações e capacidades, 

tornam-se fundamentais como um dos elementos condicionantes para atuação do 

trabalho docente. A partir do momento que se conhece a realidade e a cultura dos 

alunos ocorrerão sem dúvida, uma proximidade entre professor/aluno, favorecendo 

o processo de ensino aprendizagem. 

No entanto, não se pode desconsiderar as dificuldades históricas que 

perpassam o ambiente educacional. Porém, mesmo com as dificuldades o campo 

educativo revela-se como espaço promissor para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas, cujo horizonte seja a melhoria da qualidade do ensino. Sendo assim, é 

essencial que o professor tenha formação adequada, associando a teoria e prática no 

espaço escolar para atender as demandas do processo educacional (SARTORI, 2012). 

Os recursos didáticos nas diversas áreas da biologia têm como função primordial, 

servir como instrumento para o ensino formal das ciências biológicas. Assim como as 

coleções biológicas são importantes para a conservação e entendimento da 

biodiversidade, o ensino promovido por meio de atividades práticas pode inferir aos 

alunos a melhoria em sua aprendizagem, mediante a observação, análise, 

manipulação dos espécimes apresentados (AZEVEDO et al., 2012). Com isso as 

demonstrações práticas aprimoram o trabalho em equipe oportunizando a 

observação o debate, a manifestação de pontos de vista desde que sejam bem 

planejadas e permitam a visualização e as intervenções dos alunos (TRIVELATO; 

SILVA, 2011). Neste sentido, Trivelato; Silva (2011) reconhece os fatores limitantes 

como a falta de laboratórios e de tempo para preparação das aulas, mas se as 

atividades práticas mesmo que reduzidas forem interessantes e desafiadoras serão 

suficientes para um contato direto com os fenômenos, identificar questões de 

investigação, organização e interpretação de dados. 

Nesse contexto o projeto Biologia na Escola buscou por meio da observação e 

demonstração dos materiais biológicos e pedagógicos associar a teoria e a prática na 

obtenção da construção do conhecimento utilizando de estratégias pedagógicas 

diferenciadas.  
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Metodologia  

 

O trabalho foi realizado no primeiro semestre de 2017, envolvendo 36 

licenciandos do Curso de Ciências Biológicas do CES/JF, os quais participaram das 

atividades na Escola Estadual Padre Frederico Vienken SVD e no Colégio São 

Mateus, ambos situados no município de Juiz de Fora.  Para o desenvolvimento do 

projeto, materiais biológicos e pedagógicos utilizados nas aulas práticas do curso de 

Ciências Biológicas foram expostos nas escolas visitadas, abrangendo as grandes 

áreas: Microscopia, Citologia, Embriologia, Zoologia, Evolução e Botânica. Cada 

turma foi conduzida pelos professores das escolas permanecendo no ambiente 

expositivo por cerca de 20 minutos para atender aproximadamente 400 alunos na 

Escola Estadual Padre Frederico Vienken SVD e cerca de 30 minutos no Colégio São 

Mateus atendendo a 260 alunos.  

 No tocante a avaliação do referido projeto, foram utilizados além da 

observação participante, uma ficha de avaliação preenchida pelos alunos da 

educação básica, um relatório de observação elaborado pelos licenciandos e fotos do 

evento que culminaram na elaboração de um portfólio. Os resultados obtidos foram 

divulgados à comunidade assistida servindo também como subsídio para o 

replanejamento e consequente melhoria das atividades propostas.  

 

 Resultados 

 

Durante a condução do projeto nas duas escolas, aproximadamente 660 alunos 

da educação básica visitaram as bancadas e no ambiente da escola ocorreu a troca de 

experiências, pois o envolvimento e os estímulos dos materiais apresentados 

aguçaram a curiosidade dos alunos ocorrendo a associação da teoria com a prática. 

Essa troca de experiências tem contribuído para o preparo do exercício dos futuros 

professores e ao mesmo tempo proporcionado aos alunos da educação básica a 

oportunidade de vivenciarem atividades práticas uma vez que a maioria das escolas 

não dispõe de materiais de laboratórios. Dessa forma, foi possível consolidar 

conceitos que foram teorizados em sala de aula pelo manuseio dos materiais 
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apresentados, comprovados por meio da observação participante e dos comentários 

realizados pelos alunos no momento que preencheram a ficha de avaliação: “Achei 

muito legal, gostei muito do microscópio, dos bichos, de tudo!...“Eu gostei muito da 

organização, dos materiais que estavam expostos”...“Fiquei impressionado com os materiais e 

com as explicações dos alunos”. De acordo com Jacob et al. (2009) o uso de recursos 

naturais no ensino de Biologia e Ciências desenvolvem nos educandos capacidades 

de resolução de problemas, de investigação, além de favorecer a construção do 

significado dos conceitos teóricos. 

Na bancada de microscopia foi coletado mucosa bucal dos alunos que 

confeccionaram lâminas com corante azul de metileno e os participantes puderam 

observar suas próprias células. Para Bizzo (2012) a observação ao microscópio se 

aliada a um determinado tipo de pesquisa será de grande relevância didática para o 

observador. 

Na bancada de Botânica a presença de plantas medicinais e de outros vegetais 

presentes no cotidiano dos alunos aguçaram a curiosidade dos alunos que realizaram 

a identificação das plantas através do cheiro, como também de suas características 

morfológicas. As plantas medicinais têm um papel muito importante na questão 

socioeconômica, tanto para as populações que vivem no meio rural, como as que 

vivem no meio urbano (CALIXTO; RIBEIRO, 2004). O contato direto com o objeto de 

estudo, desperta o interesse e a participação de todos contribuindo para uma 

aprendizagem realmente significativa.  

Na observação participante, os licenciandos envolvidos na apresentação dos 

materiais aos alunos da educação básica, trouxeram a tona saberes relacionados às 

áreas de conhecimento da Ciência e Biologia, bem como os aspectos de relação 

interpessoal do convívio coletivo. Segundo os licenciandos: “O projeto permite ainda 

que os licenciandos do curso de Ciências Biológicas do CES-JF conheçam a realidade social e 

cultural das escolas públicas e vivenciem o exercício do magistério”... “O projeto conseguiu 

chamar a atenção dos alunos, e ajudou também os graduandos a colocar em prática o que é 

aprendido em sala aula, demonstrando que lecionar é algo incrível...” “Utilizando materiais 

de vários assuntos da Biologia, verificamos que é de grande importância para todos os 

envolvidos, gerando conhecimento, aproximação e motivação”. Portanto, a vivência com 
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alunos, professores e demais profissionais da educação básica tem grande relevância 

para o licenciando, já que ele permanecerá em seu futuro local de trabalho durante 

sua vida escolar e desenvolverá uma série de crenças e valores a respeito dessa 

profissão (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).   

Para Krasilchik (2008), o modelo tradicional, por meio das aulas expositivas 

ainda persiste mesmo com o avanço da Ciência e da Tecnologia e isso pode gerar um 

desconforto e desinteresse nos alunos. Sob essa ótica na demonstração dos materiais 

biológicos e pedagógicos os licenciandos relatam o envolvimento social, afetivo e de 

troca de experiências presentes que vão além da teoria trazendo significados 

cognitivos e um novo olhar no exercício do magistério.   Segundo Sartori (2012) o 

conhecimento da realidade escolar constitui um pressuposto essencial para o 

exercício da docência e esta prática deve ser estimulada pensando na formação do 

professor crítico-reflexivo e não a do professor instrutor. Sendo assim, verifica-se a 

importância de oportunizar aos licenciandos o contato com a realidade escolar, 

observando e vivenciando a prática docente.  

 

Considerações finais 

 

 Durante as atividades de preparação e execução do projeto, observou-se por 

meio das avaliações dos alunos, da análise dos relatórios apresentados pelos 

graduandos, da análise das fotos e da observação participante que o evento 

proporcionou momentos de interação, respeito, comprometimento e aprendizagens 

significativas, por todos os envolvidos no contexto educacional.  

Ao aproximar os licenciandos nos diversos contextos escolares, mesmo antes 

do estágio supervisionado, a condução do projeto abriu possibilidades de 

conhecimento do cotidiano escolar no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem e da rotina escolar propriamente dita no seu aspecto administrativo e 

pedagógico. Dessa forma, os discentes perceberam o fazer docente a partir do 

momento que participaram e interagiram com diretores, coordenadores pedagógicos, 

professores e alunos. A busca por novas experiências pedagógicas, com a utilização 

de recursos didáticos variados, pode ser um diferencial para a melhoria da prática 
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educativa além de possibilitar aos discentes um maior envolvimento, uma vez que se 

tornam participantes do processo, despertando maior interesse na confecção dos 

materiais pedagógicos e biológicos e ao mesmo tempo na associação da teoria e 

prática do curso de formação de professores do CES - JF. Na análise da ficha de 

avaliação dos alunos da educação básica comprovou-se o interesse e o entusiasmo 

das experiências vivenciadas e a solicitação de vários discentes pelo retorno do 

projeto na escola. Portanto, todos compartilharam experiências criando e recriando 

espaços e saberes no contexto educacional. 

 

Anexos 

 

  

  

Figura 1 - Apresentação dos materiais biológicos e pedagógicos para os alunos da 
Escola Estadual Padre Frederico Vienken SVD. 
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Figura 2 - Apresentação dos materiais biológicos e pedagógicos para os alunos do 
Colégio São Mateus 
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Resumo 
O presente relato tem por objetivo apresentar uma experiência vivenciada com alunos de 
uma escola municipal de Juiz de Fora que atende da Educação Infantil aos anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental. A intervenção realizada por meio de uma oficina de leitura se 
deu por iniciativa do grupo de pesquisa LINFE- Linguagens, Infâncias e Educação- da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora por meio do Projeto de 
Extensão Leituras e leitores. A oficina foi construída a partir do livro “O menino que 
colecionava lugares”, de Jader Janer. O livro narra a história de um menino que tinha muito 
medo de esquecer os lugares por onde passava, assim ele passou a guardar os lugares em uma 
velha lata. Porém um dia, ele viu que não precisava mais da lata, que não precisava mais 
guardar os lugares, porque lugar é gente, e gente é lugar. Assim, a oficina recebeu o mesmo 
nome do livro. Ela aconteceu no primeiro semestre de 2017 e foi realizada nas turmas do 2º 
período da educação infantil e nas turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Para esse 
trabalho, optamos por refletir sobre a oficina e seus desdobramentos nas turmas dos 4º anos. 
Embasadas na psicologia histórico-cultural, concebemos as crianças como sujeitos históricos 
e produtores de cultura. Além disso, acreditamos na literatura para a formação leitora, 
cultural e humana. Deste modo, com o intuito de aproximar as crianças da leitura literária 
propomos tal oficina que foi dividida em dois dias. No primeiro dia tivemos três momentos: 
1º momento- uma conversa sobre lugares; 2º contação da história; e 3º o desenho de um lugar 
que as crianças gostariam de guardar em uma latinha. Já no segundo dia, foi dividida em 
dois momentos: o 1º da exposição dos desenhos por toda a escola; 2º a visita e um espaço de 
conversa com o autor do livro. Ao final dessa experiência podemos refletir sobre muitos 
pontos importantes, dentre eles destacamos o encantamento das crianças ao ouvirem 
histórias. É um momento singular, onde cada sujeito de acordo com sua vivência entra nesse 
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mundo cheio de possibilidades e adquirem novas experiências. É um momento de 
socialização de ideias, de encontro com a fantasia e o lúdico. Também é um momento em que 
construímos com os professores o desafio de levarem seus alunos a desenvolverem a 
imaginação e, por meio da literatura, responder a tantas questões que ela ainda não se vê 
possibilitada a responder. Como fundamentação teórica desse relato, adotamos os 
pressupostos de Cosson sobre letramento literário; Machado sobre literatura infantil; Pino e 
Vigotski sobre as crianças como sujeitos históricos e produtores de cultura. 
Palavras-chave: Linguagem; Leitura; Literatura, Mediação; Cultura. 
 

 

Apresentação 

 

 O trabalho com Literatura Infantil é muito discutido por pedagogos que 

acreditam no potencial da literatura em trazer benefícios para a aprendizagem dos 

alunos voltada também para o lúdico. As discussões nessa temática se ampliam e 

proporcionam um aprendizado maior aos docentes que a partir do que presenciam, 

aos poucos, mudam suas didáticas oferecendo a seus alunos a Literatura deleite, a 

qual esse trabalho defende, com a mediação do professor. 

 A Leitura deleite é uma leitura que busca criar um elo prazeroso com a ação 

de ler. A cada leitura o aluno experimenta uma sensação de amor, dúvida, 

compaixão, medo, ou seja, participa da história e se enriquece com experiências que 

marcam sua trajetória enquanto leitor. Machado (2011, p. 30), afirma que “[...] a 

literatura leva a muitos outros caminhos, a aprendizagens significativas, a 

experiências quase reais que envolvem o ser e o ajudam a compreender o mundo que 

o rodeia muitas vezes através da fantasia e do imaginário”. Partindo dessa 

concepção, o grupo de pesquisa LINFE da UFJF, coordenado pela professora Hilda 

Micarello, realizou oficinas dentro do projeto de extensão em interface com a 

pesquisa “Leituras e leitores” em duas escolas municipais de Juiz de Fora, nas turmas 

do 2º período da Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A oficina 

analisada neste trabalho é um recorte das ações desenvolvidas por esse grupo, 

especificamente, no 4º ano do Ensino Fundamental de uma das escolas. 

A oficina que será analisada dividiu-se em dois dias. No primeiro dia tivemos 

três momentos: uma conversa sobre lugares; contação da história; e desenho de um 

lugar que as crianças gostariam de guardar em uma latinha. No segundo dia, como 
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desdobramento do primeiro, tivemos dois momentos: exposição dos desenhos por 

toda escola; e conversa com o autor.  

Partindo da concepção de que as crianças são sujeitos históricos, produtores 

de cultura (PINO, 2005) e com o intuito de aproximar as crianças da leitura literária, 

acreditando na literatura para a importância da formação leitora e humana, 

defendemos a literatura como experiência sólida na construção social do individuo e 

a mediação do professor como um estimulador que leva os alunos a construírem 

conceitos de valores, atitudes, habilidades que lhes permitem crescer como sujeitos e 

como cidadãos ativos na sociedade, instigando, como defende Rubem Alves (2000) o 

aluno, a ter gosto e vontade de aprender, de abraçar o conhecimento.  

Dessa forma, a leitura literária deixa de ser apenas uma marca cotidiana em 

que ler é passar o tempo, e passa a ser uma prática cultural de natureza artística, em 

que o leitor estabelece uma interação prazerosa com o texto lido e cria um pacto 

ficcional elevando sua dimensão imaginária (PAULINO, 2014). Por essas concepções 

realizamos as oficinas, que discorreremos nesse texto, compreendendo a importância 

da mediação do professor na formação do leitor literário. 

 

Leituras e leitores 

 

O projeto “Leituras e leitores” tem por objetivo a formação de leitores capazes 

de se engajar em diferentes situações da vida social nas quais circule o texto escrito. 

No âmbito desse projeto, pesquisadores e professores se reúnem para uma discussão 

semanal de textos da área da linguagem e livros de literatura que possibilitam a 

efetivação de estratégias de intervenção e reflexões teórico-metodológicas acerca das 

ações mediadoras de leituras literárias em sala de aula.  

Acreditamos que o conhecimento de mundo é construído sócio-

historicamente, pela inserção dos sujeitos na cultura, com base nas experiências por 

eles vivenciadas. Assim, o caminho metodológico traçado pelo grupo é o da 

realização de oficinas de leitura com docentes e alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação Infantil das escolas participantes da pesquisa. A oficina 

consiste em uma metodologia que busca a formação coletiva dos conhecimentos 
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através de momentos de troca de saberes e interação entre os sujeitos. Nessa 

dinâmica tomamos como base a perspectiva dialógica, participativa e reflexiva. 

Assim, o professor deixa de ser o único detentor de conhecimentos e a criança passa 

a ser protagonista nessas ações. Em todas as oficinas desenvolvidas pelo grupo 

contamos com um observador que registra as vivências. 

As oficinas são planejadas previamente nos encontros semanais do grupo com 

a participação dos membros, além de alguns professores das escolas que nos 

acompanham. Este planejamento coletivo possibilita a abertura de um espaço 

reflexivo sobre a formação leitora de professores e alunos. Inicialmente, elegemos um 

texto literário a ser lido ou contado, o qual direciona as estratégias de leitura que 

serão adotadas. 

Assim, analisaremos a oficina “O menino que colecionava lugares” aplicada 

em uma escola da rede municipal de Juiz de Fora. A referida escola está situada na 

zona nordeste da cidade. Atualmente, atende 13 turmas, sendo 2 da Educação 

Infantil, 9 do Ensino Fundamental e 2 de Educação de Jovens e Adultos, totalizando 

251 alunos. Nela trabalham 43 professores com formação em diferentes áreas, sendo 

17 efetivos e 26 contratados. 

A maioria dos alunos reside no entorno da escola e é proveniente de famílias 

com condições socioeconômicas desfavoráveis, o que contribui, de certa maneira, 

para que tenham poucas oportunidades de vivenciar de modo efetivo momentos de 

leitura e de escrita no âmbito familiar. Desse modo, o acesso à leitura e à escrita 

ocorre de forma mais efetiva no espaço escolar. 

 

Fundamentação teórica  

 

Ao pensarmos sobre leitura temos que refletir também sobre mediação. Entre 

os papeis que a escola assume, podemos destacar o da sua constituição como espaço 

privilegiado de mediação de leituras literárias. Para que o trabalho desenvolvido 

com a leitura literária alcance êxito o encontro entre o livro e as crianças acontecerá 

através de mediações marcadas não somente pela busca de informações, mas 

principalmente pela vivência, de modo a promover a apropriação do texto, o 

reconhecimento de suas especificidades e a atribuição de sentidos ao que se lê. 



     885 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Buscando o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, os professores são os 

mediadores que se apresentam como os principais sujeitos na formação do leitor.  

A respeito da discussão acerca das mediações com o texto literário no contexto 

escolar e da biblioteca e a organização desse espaço, Vigotski destaca a 

 

[...] necessidade de ampliar a experiência da criança, caso se queira criar 
bases suficientemente sólidas para a sua atividade de criação. Quanto mais a 
criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; quanto maior a 
quantidade de elementos da realidade de que ela dispõe em sua 
experiência– sendo as demais circunstâncias as mesmas, mais significativa e 
produtiva será a atividade de sua imaginação (VIGOTSKI, 2009, p.23). 
 

 

Acreditamos que é função da escola promover estas experiências com a 

literatura despertando e ensinando aos alunos a observar os sentidos implícitos do 

texto, relacionar os elementos verbais e não verbais, inferir, dentre outras 

intervenções, pois os textos se completam, nessas circunstâncias, na interlocução 

entre a obra e o leitor mediada pelo professor. 

Desta forma, cabe a escola e ao professor, promover vivências necessárias as 

crianças para que possam perceber a literatura como um processo de humanização. 

Convém destacar que a literatura é uma fonte primordial de humanização e 

sensibilização, por isso precisa estar voltada para a formação do sujeito leitor mais 

pelo viés estético do que o pedagógico. Assim, quanto mais significativas forem as 

mediações de leitura literária vivenciadas no contexto, maiores as oportunidades das 

crianças de se aproximarem da literatura e se tornarem leitores desse gênero para 

além do contexto escolar. A esse respeito Antônio Cândido (2011, p.177) ressalta que 

a literatura é: “...fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 

homem na sua humanidade”. Para Cândido (2011) a literatura faz parte dos direitos 

humanos, e é tão necessária quanto todos os demais direitos. Cosson (2014) também 

enfatiza que ao ler eu estou abrindo a porta do meu mundo para o mundo do outro. 

É uma relação de troca, de solidariedade e respeito.  

 Assim como a escrita, a leitura e a oralidade, a literatura precisa tomar 

destaque como objeto de ensino. Em consonância a essa visão, o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil orienta que 
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Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que alimenta 
a imaginação e desperta o prazer pela leitura.  A intenção de fazer com que 
as crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar para ouvir histórias 
exige que o professor, como leitor, preocupe-se em lê-la com interesse, 
criando um ambiente agradável e convidativo á escuta atenta, mobilizando a 
expectativa das crianças, permitindo que elas olhem o texto e as ilustrações 
enquanto a história é lida”. (BRASIL, 1998, p. 143).  

 

Portanto, a escola como um espaço de formação do cidadão leitor, e o 

professor como mediador desse processo de formação, deve favorecer o acesso à 

literatura.  

 

Descrição da experiência 

 

Realizamos a oficina a partir do livro “O menino que colecionava lugares” de 

Jader Janer. A escolha desse livro ocorreu em um dos encontros do grupo, onde 

discutimos os elementos paratextuais do livro como capa, contracapa, ilustração, 

dedicatória, editora, entre outros, além de possíveis concepções de lugares.  

O livro narra a história de um menino que tinha muito medo de esquecer os 

lugares por onde passava.  Por isso, ele passou a guardar os lugares em uma velha lata 

de manteiga que havia ganhado de sua avó. Porém, um dia, ele viu que não precisava 

mais da lata, que não precisava mais guardar os lugares, porque concluiu que “lugar 

é gente, e gente é lugar”. 

Antes de realizarmos a leitura do livro, realizamos a ação de mobilização do 

conhecimento prévio. Assim, a partir de uma conversa com as crianças da turma do 

4º ano sobre a palavra lugar, propusemos que eles falassem sobre o que consideram 

ser um lugar importante; alegre; que traz lembranças; triste; interessante. A 

mobilização do conhecimento prévio é uma das estratégias de leitura apontada por 

Solé (1998), a qual se refere à utilização de saberes adquiridos ao longo da vida 

através de vivências interpessoais e experiências. A partir deste recurso, podemos 

explorar conhecimentos precedentes para atribuir sentido e significado ao que está 

sendo vivenciado.  
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Logo, os alunos registraram em um cartaz os lugares que foram ditos por eles. 

Surgiram lugares de diversas categorias: alguns perto, como pontos da cidade ou 

cidades vizinhas; alguns longe, como outros países; alguns particulares como a casa 

da avó, casa da madrinha, dentre outros. 

Assim, notamos que as crianças atribuem diferentes sentidos e significados 

para cada palavra e, por isso, essa proposta surgiu a partir da nossa concepção de 

que é importante considerar os diferentes sentidos que as crianças atribuem aos 

lugares. 

Em seguida, entregamos um livro para cada criança e dispusemos de tempo 

para eles folhearem, lerem e observarem as ilustrações. É importante ressaltar que 

conseguimos dispor de um livro para cada aluno e isso fez com que o momento fosse 

mais rico, pelo contato direto e manuseio do suporte. Depois, a pesquisadora 

realizou a leitura do livro e, logo, retomou a história explorando as imagens. Nesse 

momento, abrimos espaço para as crianças compartilharem os sentidos que elas 

atribuíram à historia, relacionando-as com o mundo cultural, respeitando a 

perspectiva dialógica, participativa e reflexiva previstas nas oficinas. 

Depois desse momento de partilha de sentidos e significados, deixamos as 

crianças apresentarem a parte do texto de que mais gostaram ou a parte que mais lhe 

chamou atenção. Na sequência, pedimos aos alunos que fizessem desenhos 

relacionados aos lugares que eles gostariam de guardar em uma latinha, assim como 

o menino do livro, e levamos também uma latinha para que eles guardassem seus 

desenhos e propusemos aos professores a confecção de uma pintura na lata com a 

turma. Esta atividade proporcionou aos alunos a oportunidade de expressarem 

artisticamente os lugares que são significativos para cada um, partindo do princípio 

que o fio condutor da prática de leitura literária é a dimensão estética e imaginária.  

A partir dessa oficina, propusemos a escola desdobramentos de atividades 

com base na visita do autor do livro, o professor Jader Janer. Como já havia se 

passado um tempo, foi sugerido às professoras que realizassem a leitura do livro 

novamente com as crianças, com ênfase especialmente à biografia do autor, já que as 

crianças iriam encontrá-lo. Ainda pensando na preparação da visita do autor na 

escola, propusemos que cada turma, a partir do 2º ano fizesse, coletivamente, uma 
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carta convite ao autor. O objetivo era explorar a estrutura desse gênero textual. Desse 

modo, sugerimos que, primeiramente, as professoras explorassem a função social 

desse gênero; apresentasse à turma os elementos que compõem a estrutura de uma 

carta; e logo, que informassem que leram o livro e fizessem uma apreciação do 

mesmo. Além disso, sugerimos que fizessem um convite, na própria estrutura da 

carta, para que o autor fosse visitar a escola. Essas cartas foram confeccionadas e 

entregues ao autor pelo grupo de pesquisa, antes de sua ida à escola. Foi sugerido 

ainda que as latas com os desenhos das crianças fossem abertas e os desenhos 

expostos pela escola no dia da visita do autor.   

Assim, no dia marcado, o autor visitou a escola se reunindo com todos os 

alunos. Jader contou sua história de vida, as razões que o levaram a escrever o livro, 

respondeu alguns questionamentos dos alunos, leu seu livro e ouviu a narração 

espontânea de alguns alunos. Foi um momento único que deixou as crianças 

encantadas.  

Acreditamos que essas vivências foram significativas tanto para os professores 

quanto para os alunos, pois foram momentos que possibilitaram aos sujeitos 

envolvidos produzir e compartilhar sentidos e significados em relação ao texto 

literário. 

 

Considerações finais  

 

Com a realização deste trabalho observamos a força humanizadora que possui 

a literatura. Pudemos observar também o encantamento das crianças com o livro e ao 

escutarem a história. 

Foram momentos de socialização de ideias, de encontro com a fantasia e o 

lúdico. Um momento de construção com os professores do desafio de levarem seus 

alunos a desenvolverem a imaginação e, por meio da literatura, responder a tantas 

questões que ainda não temos como responder. 

Ressaltamos que apesar de todo o envolvimento demonstrado pelas crianças, e 

do gosto pelo texto literário que observamos que começamos a semear, ainda ficou o 

desafio do engajamento de todos os docentes da escola. Vale destacar que os 
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professores são convidados a participarem das oficinas juntamente com os alunos, 

porém ao observarmos as notas de campo percebemos que alguns optaram por não 

participar efetivamente desse momento, preferindo realizar outras atividades 

relacionadas ao cotidiano da turma ou participando apenas em alguns momentos.  

Como já destacado, temos o intuito de fazer com que na trajetória profissional 

dos docentes sejam promovidas vivências de leitura literária, sendo assim, 

consideramos de extrema importância a efetiva participação desses professores nas 

oficinas de leitura. 

 

Anexo 
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Apresentação 

 

O ensino de língua portuguesa, como afirmam os PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) de língua portuguesa, deve estar pautado em textos que 

circulam na sociedade e que de alguma forma influenciam na vida do indivíduo, 

bem como nas práticas reais de uso da língua.  

Dessa maneira, acreditando que o domínio dos gêneros textuais proporciona 

a capacidade de execução do papel cidadão na sociedade, procuramos criar uma 

sequência didática, baseando-nos nos PCN de língua portuguesa, no livro didático 

da turma e na programação da professora, que contemplasse os gêneros debate 

regrado e notícia, de forma a trabalhar os aspectos da oralidade e da sistematização 

escrita da prática realizada. Essa sequência foi realizada em uma turma de oitavo ano 

do Ensino Fundamental da Escola XXI130, da cidade de Juiz de Fora - MG. A 

intervenção é resultado da disciplina Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa 

I, do curso de Letras, da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

Com esse trabalho, buscamos oferecer aos alunos a oportunidade de refletir 

sobre o uso da língua e sua adequação a momentos de escuta, fala e escrita, assim 

como estratégias de argumentação e apresentação de fatos ocorridos.  

 

 

                                                           
130  Nome fictício adotado para a preservação da identidade da escola. 

mailto:marievelingufjf@gmail.com
mailto:nataliaolivegomes@gmail.com
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Caracterização da escola  

 

A escola XXI, na qual foi realizada a aplicação dessa sequência didática (SD), 

pertence à rede pública estadual de Juiz de Fora. É considerada uma das que oferece 

o melhor ensino público estadual no município, por isso a procura por matrículas é 

bem grande, o que torna o seu público bem variado visto que atende alunos de todos 

os bairros da cidade.  

O colégio atende hoje cerca de 1400 alunos em 39 turmas divididas entre o 4º 

ano inicial do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos - supletivo (EJA). A unidade é bem aberta e receptiva, 

possibilitando a oportunidade de estágio para um grande número de alunos de 

licenciatura da UFJF. Acompanhamos as aulas de Língua Portuguesa (LP) do oitavo 

ano do Ensino Fundamental, ministradas pela professora Rose131, turma na qual 

também foi aplicada a SD.  

  

Fundamentação teórica 

 

Segundo a Teoria Sócio-Histórica de Lev Vygotsky132 as mudanças que 

ocorrem no ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, são oriundas das 

interações efetuadas entre este e a sociedade, sua cultura e história de vida, além das 

oportunidades e situações de aprendizagem. A aquisição de informações, diante 

disso, não acontece a partir de uma simples associação de ideias armazenadas na 

memória, mas sim em um processo interno, ativo e interpessoal em que "O processo 

de ensino-aprendizagem inclui sempre aquele que aprende aquele que ensina e a 

relação entre essas pessoas" Vygotsky (RICHIT, 2004, p.1). 

Após essas postulações, o campo da educação, principalmente a educação da 

língua(gem) materna, sofreu fortes alterações e contribuições na história, afirmando 

que o ensino deve estar pautado nessa relação de interação entre sujeitos e o mundo 

e adotando, assim, uma concepção discursiva de linguagem na aprendizagem. 

                                                           
131 Pseudônimo adotado para preservar a identidade da professora.  
132 Psicólogo russo, que viveu entre os anos de 1896 e 1934 e produziu trabalhos sobre o 
desenvolvimento psicológico e a aprendizagem (REGO, 2002). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa 

surgiram como uma forma de nortear o ensino da língua através dessa concepção, 

pois anuncia um trabalho mais voltado para o cotidiano dos alunos e para sua 

formação cidadã. Para tanto, declara que esse ensino deve ser construído por meio de 

temas e textos que possibilitem ao aluno conhecer e valorizar a diversidade cultural e 

social do povo brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 

nações. Indicam, também, para o alcance desse objetivo, a natureza plural dos textos 

a serem trabalhados em sala de aula uma vez que: 

[...] a seleção de textos deve privilegiar textos de gêneros que 
aparecem com maior frequência na realidade social e no 
universo escolar, tais como notícias, editoriais, cartas 
argumentativas, artigos de divulgação científica, verbetes 
enciclopédicos, contos, romances, entre outros. [...] A 
diversidade não deve contemplar apenas a seleção dos textos; 
deve contemplar, também, a diversidade que acompanha a 
recepção a que os diversos textos são submetidos nas práticas 
sociais de leitura (BRASIL, 1998, p. 26). 

  

Por essa razão e para dar sequencialidade ao planejamento feito no início do 

ano letivo do oitavo ano pela docente, desenvolvemos uma sequência didática cujo 

foco era o trabalho com a oralidade, tão pouco explorada na ambiente escolar, e a 

escrita como um contínuo tipológico133. As sequências auxiliam os alunos a 

compreender melhor determinado gênero textual, permitindo um desempenho mais 

aprimorado na escrita e/ou fala deste perante sua forma comunicativa e expõe o 

aluno a um projeto de comunicação final, tornando-o parte integrante dos processos 

intermediários. Sendo assim, as sequências são capazes de satisfazer nosso objetivo, 

pois: 

 

(...) apresentam uma grande variedade de atividades que devem ser 
selecionadas, adaptadas e transformadas em função das necessidades dos 
alunos, dos momentos escolhidos para o trabalho, da história didática do 
grupo e da complementaridade em relação a outras situações de 
aprendizagem da expressão, propostas fora do contexto das sequências 
didáticas (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 111).  

                                                           
133 No contínuo tipológico, há gêneros textuais muito similares que pertencem às esferas oral 
e escrita – como, por exemplo, conferência, artigo acadêmico, carta familiar etc. Isso ocorre 
porque não há homogeneidade na relação entre oralidade e escrita. (MARCUSCHI, 1995) 
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Desse modo, elaboramos uma sequência didática com o gênero textual 

debate regrado e o gênero notícia. O primeiro é um gênero que possui uma estrutura 

predominantemente argumentativa, geralmente composta pela apresentação de um 

tema polêmico, seguido de perguntas, argumentação e réplicas. Esse gênero envolve 

a participação de um mediador/moderador – que apresenta o tema, coordena e 

organiza o debate – e dos debatedores – que expõem e ouvem os diferentes pontos de 

vista sobre o tema. Já o segundo é um gênero jornalístico que, junto com a 

reportagem, tem a função informativa na mídia. É um gênero que é construído de 

acordo com técnicas jornalísticas específicas que dizem respeito à escolha de 

vocabulário, à ordenação de informação e ao tratamento das fontes e apresenta como 

componentes: título, lide, fato central, contexto, eventos prévios, consequências, 

expectativas e avaliação.   

Assim, nos amparamos para trabalhar com os discentes no debate as 

capacidades de organização e expressão clara das ideias particulares, 

desenvolvimento de pontos de vista, respeito ao turno de fala do outro, bem como 

respeito às opiniões, sejam elas divergentes ou não, seleção de argumentos e contra 

argumentos relevantes para a defesa do ponto de vista, além da tomada de notas que 

os auxiliarão no decorrer do debate. Enquanto na notícia as habilidades de precisão 

linguística e lexical, exploração da linguagem formal e objetiva, 

descrição/detalhamento de fatos e os objetivos comunicativos foram desenvolvidos e 

alcançados.  

Diante disso, percebemos que o trabalho por meio dos gêneros textuais, em 

nosso caso dos gêneros orais e escritos, é a ferramenta mais pertinente para 

alcançarmos um ensino interacionista, porque buscamos os elementos comuns no 

ambiente e vivências dos discentes para explorar a língua materna e seu pensamento 

crítico na formação como aluno e cidadão.   
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Descrição da experiência 

 

Com base no modelo de sequência didática, proposto por Dolz e Schneuwly 

(2010) e nos pressupostos apresentados anteriormente, elencamos os gêneros textuais 

debate regrado e notícia para aplicar uma sequência didática em uma turma do 

oitavo ano do Ensino Fundamental. A escolha dos gêneros se deu devido ao fato 

desses estarem contidos no material didático e no planejamento da professora. Além 

disso, ambos os gêneros ajudam a desenvolver habilidades e competências 

linguísticas para agir socialmente por meio da linguagem oral e escrita.  

Para tanto, adotamos uma metodologia de ensino que leva em conta o 

conhecimento de mundo dos alunos e os adquiridos nos anos anteriores de sua 

escolarização para, a partir daí, planejar e traçar as atividades que ampliarão seu 

letramento.  

Dessa forma, iniciamos a sequência de aulas após os alunos já conhecerem os 

tipos de argumentação existentes, suas estratégias e terem feito uma sistematização 

no quadro com o auxílio da professora. Sugerimos a realização de um debate regrado 

no anfiteatro da escola para que colocassem em práticas as estratégias estudadas e 

que explorassem uma temática problemática vigente em nosso país, para ao término 

deste elaborar uma notícia para informar a todos do colégio sobre a prática realizada. 

O tema que os discentes escolheram para trabalhar no bimestre letivo, então, surgiu 

em uma votação unânime na sala, o qual discutia a Reforma do Novo Ensino Médio 

proposta pelo governo Temer, sob a forma de Medida Provisória 746/2016.  

Neste ponto, analisamos os conhecimentos prévios dos alunos acerca da 

argumentação, do gênero debate e do tema proposto através de uma roda de 

conversa. Discutindo em cima de suas palavras, explicamos que o debate visa 

ampliar nosso conhecimento acerca de determinado assunto uma vez que torna 

visíveis as diferentes opiniões existentes sobre ele ancoradas, claro, em argumentos 

fundamentados (pesquisas, dados estatísticos, argumentos de autoridade, entre 

outros) e bem colocados.  Ressaltamos que não se deve pensar em ganhadores e 

perdedores ao final de um debate, pois nesse gênero não há essa possibilidade, mas 
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sim o melhor desempenho de debatedores que criam estratégias de convencimento 

que podem modificar o ponto de vista de todos que participam e assistem.  

Dando continuidade, os alunos disseram nunca terem elaborado um debate, 

mas que compreendiam quais as regras e seu desdobramento. Por isso, pedimos a 

eles que explicassem seus conhecimentos e quais as regras que iríamos adotar, para, 

no final da aula, esboçarmos no quadro quais seriam essas em nosso debate. Dentre 

as regras tínhamos questões que iam do respeito (respeitar a opinião do outro; não 

falar junto com colega; esperar as orientações do moderador; não xingar; não vaiar 

ou estimular baderna), aos aspectos mais formais da língua (clareza da 

argumentação; argumentos anotados; utilização de português formal; polidez; 

tomada de notas para auxiliar nas réplicas/contra-argumentos). Além disso, a turma 

se dividiu a fim de formar dois grandes grupos: um grupo a favor e um contrário a 

reforma, nos separando, também, para auxiliar no levantamento de dados e 

argumentos.  

Como forma de reforçar os conhecimentos abordados na aula anterior, no 

anfiteatro da escola, dois recortes de vídeos foram exibidos: um explicando o tema 

escolhido e outro demonstrando um debate televisivo também sobre o mesmo tema. 

No primeiro vídeo “Reforma do Ensino Médio: um vídeo para quem não entendeu 

nada até agora”, os alunos puderam compreender melhor a reforma através de uma 

linguagem mais familiar, pois o vídeo é de uma jovem de vinte e dois anos que 

produz este tipo de entretenimento para a internet. Nele, a jovem apresenta, de 

forma imparcial, quais os pontos mais relevantes da medida e quais seriam seus 

pontos positivos e negativos para os estudantes brasileiros que ingressaram no 

Ensino Médio.  Já o segundo, “Dois Lados da Moeda: Reforma do Ensino Médio”, 

além de mostrar argumentos que defendiam e negavam a reforma, o vídeo 

esclareceu aos alunos a estrutura de um debate (respeito aos turnos de fala, utilização 

da linguagem padrão, conectivos, tese, argumentação, mediação, réplicas, tréplicas, 

contra-argumentos, entre outros). 

Após esse momento os alunos discutiram, no anfiteatro, aspectos relativos à 

temática e à composição do debate para então voltarem às regras firmadas 

anteriormente, realizarem as devidas alterações e levantarem seus próprios 
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argumentos (ANEXO 01) e pedimos para que levassem em nosso próximo encontro 

quais os argumentos seriam usados para defender ou não o tema. 

Na aula subsequente, organizamos os dois grandes grupos, analisamos os 

argumentos trazidos, pedimos que destacassem quais dados eram pertinentes ao seu 

grupo e quais os possíveis argumentos presentes no texto que o outro grupo poderia 

levantar como forma de contra argumentação. O levantamento de hipóteses e 

deduções, nesse ponto, auxiliou os alunos a se preparem e a pensarem de forma 

rápida nas respostas e desdobramentos do debate.  

Nas aulas seguintes realizamos o debate, com de um lado alunos contra e do 

outro os a favor e a professora como intermediadora. A classe participou ativamente 

colocando suas opiniões, sendo que muitos dos argumentos utilizados foram 

extraídos do texto trabalhado em sala e nos vídeos exibidos. Por fim, abrimos voz aos 

próprios alunos para realizar perguntas e ponderações sobre o debate. Com a leitura 

das anotações do mediador e de um aluno (ANEXO 02), concluímos o debate e 

mostramos que através das discussões ali realizadas em relação ao Novo Ensino 

Médio, os alunos assumiram o posicionamento de que essa reforma causará impactos 

negativos na vida estudantil dos jovens, além de apresentar inúmeros empecilhos 

para o desenvolvimento do Brasil em educação e economia.  

Nesse momento, aplicamos uma pequena ficha avaliativa para sabermos a 

opinião dos alunos sobre o debate e quais novas experiências eles gostariam de ainda 

realizar neste ano (ANEXO 03). Os dados coletados nos serviram de base para a 

próxima etapa da sequência, além de auxiliar a professora de matemática da turma 

com o estudo de porcentagem e gráficos.  

Continuando a sequência de aulas e do material didático, introduzimos o 

gênero notícia. A professora da turma se encarregou de fazer toda a explicação acerca 

do gênero, bem como foi feito o trabalho do gênero anterior: contextualização, 

análise e atividades a partir do livro didático e textos extraescolares, sistematização 

no caderno (ANEXO 04). 

A partir daí, realizamos uma revisão sobre o que é uma notícia, qual sua 

função e importância na sociedade. Ressaltamos que a notícia deve gerar uma 
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reflexão acerca da realidade de um fato, servindo para alguma finalidade da vida 

social e pessoal, trazendo ou não ganhos às pessoas que estão a lê-la.  

Por este fator agregador, verídico e cidadão e para finalizarmos nossa 

sequência didática é que propusemos sistematizar o nosso trabalho da oralidade com 

a escrita e elaboração de uma notícia cujo tema é o debate realizado nas aulas 

anteriores. Demarcamos com os alunos que haveria um processo avaliativo (como 

adequação ao gênero, vocabulário, ortografia, pertinência ao tema proposto) apenas 

para escolhermos seis notícias a fim de fixar em um cartaz no mural da escola. Isso 

porque, se faz necessário informar a todos os demais alunos de todos os anos letivos, 

professores e corpo docente sobre as alterações previstas pelo governo nacional para 

a educação de jovens e adultos nos próximos anos e seus impactos, bem como 

explicitar a experiência vivida na disciplina de língua portuguesa, além do cartaz ser 

o meio mais visível e próximo de nós. 

Os alunos então, em duplas, elaboraram suas notícias e seis foram escolhidas 

para compor o cartaz. Alguns alunos se dispuseram a confeccionar o cartaz e, em 

nossa última aula, fizemos a reescrita e fizemos o cartaz com alguns dos dados 

coletados da ficha avaliativa do debate (ANEXO 05).   

 

Avaliação dos resultados 

 

Diante da necessidade de desenvolver estratégias de argumentação para 

basear qualquer discussão em sociedade e do trabalho com a oralidade em sala de 

aula para desenvolvimento de um aluno cidadão, acreditamos que por meio do 

ensino do gênero textual debate regrado foi possível o desenvolvimento das 

competências discursivas e reflexivas da língua.  

O envolvimento dos alunos foi bem satisfatório, desde a escolha do tema 

“Reforma do Ensino Médio” até a execução do debate.  Eles se empenharam bastante 

durante o processo de pesquisa em casa e discussão dos argumentos em cima dos 

tópicos sobre a reforma, que levamos, sempre levantando hipóteses de que 

argumentos o outro grupo poderia utilizar. Durante o evento no anfiteatro com a 

turma 8C debatendo e a 8B assistindo, observamos que os alunos faziam anotações a 
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todo tempo sobre os acontecimentos, procuravam desenvolver contra-argumentos 

condizentes com os temas lançados e monitorar a fala, evitando o uso de gírias e 

vícios de linguagem, o que nos faz concluir que o processo de compreensão e 

apreensão sobre o gênero debate foi satisfatório. 

Quanto ao gênero notícia, após revisarmos os conceitos de manchete, olho, 

lead e corpo da notícia em sala, os alunos utilizaram suas anotações do debate para 

produzir o gênero que foi analisado, corrigido e reescrito para, posteriormente, 

serem selecionados e colocadas em um cartaz confeccionado por alguns alunos e 

exposto no corredor da escola. Nesse processo mais uma vez os alunos souberam 

lançar mão de seus conhecimentos extras e escolares já que desenvolveram com 

proficiência a habilidade escrita, trazendo a língua formal que foi bastante utilizada 

no debate para o texto, bem como aspectos peculiares de uma notícia, por exemplo, a 

primeira letra do corpo em tamanho maior e a centralização da manchete, que só 

com a vivência além dos muros da escola o aluno pode aprender.  

  

Considerações finais 

  

Durante o planejamento e execução da sequência aplicada em sala pudemos 

colocar em prática os conhecimentos acerca dos gêneros textuais aprendidos no 

âmbito acadêmico, bem como as teorias sobre ensino, oralidade e escrita. 

Por meio da SD conseguimos trabalhar através dos gêneros textuais a 

oralidade, tão em falta nas salas de aula de nosso país, a escrita, a ampliação do 

repertório social dos alunos e algumas competências do processo de leitura que 

foram o levantamento de conhecimentos prévios, dedução e inferências.  

A grande participação e comprometimento dos discentes foram a peça chave 

da nossa engrenagem de aprendizado. Os gêneros que se relacionaram perfeitamente 

ao tema escolhido, e que faz total ligação com a realidade não só da turma, mas sim 

da educação do Brasil, possibilitaram um trabalho de entrega e aprendizagem dos 

conteúdos, contribuindo assim para o letramento dos alunos e a sua conscientização 

como cidadão de voz ativa na sociedade já que utilizaram da interação vigotskyana, 
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proposta há séculos atrás, como base para aquisição desses conhecimentos nos dias 

atuais. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 
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Resumo 
Este breve estudo possui como objetivo suscitar reflexões, a partir de uma revisão  
de materiais bibliográficos, sobre o ensino da disciplina de Literatura voltado para um 
público majoritariamente constituído por jovens discentes, nascidos e imersos em era digital. 
Justifica-se o desenvolvimento deste trabalho com base no quão significativo se faz 
compreender, a partir desta perspectiva de produção, os caminhos a serem trilhados pelos 
personagens envolvidos no âmbito da Educação, entre mestres e aprendizes. É sabido que 
devido ao fato das instituições de ensino estarem demasiadamente preocupadas com a 
formação do leitor e de suas práticas literárias, têm se deparado, cada vez mais, com 
inúmeros obstáculos que impedem a concretização de seu trabalho educativo. A questão não 
se refere ao zelo da escola em relação ao ensino da Literatura e ao consequente fomento do 
gosto quanto à mesma, mas às características trazidas pelo antigo discurso literário que, na 
maioria das vezes, em nada dialogam com os preceitos, os valores ou as experiências dos 
alunos. Concomitante a este cenário tem-se não somente a atenção que é dada pelos 
aprendizes às facetas ofertadas pelo ciberespaço, como também a atuação de jovens 
influenciadores digitais, tais como blogueiros e youtubers, no ramo literário. Um mapeamento 
referente ao contingente de livros de autoria destes internautas, compreendido entre os anos 
de 2008 a 2016, trouxe à tona um total de duzentos e quinze produções assinadas por estes 
indivíduos e, por conseguinte, consumidas por aqueles que possuem faixas etárias 
semelhantes às suas. Isto cria um embate entre a tradicional oferta de cânones literários e a 
possibilidade de se encorajar o hábito da leitura partindo-se de obras contemporâneas e, 
ainda, não legitimadas. Recorreu-se aos estudos da Cibercultura, da Educação e da 
Literatura. 
Palavras-chave: Ensino de Literatura; Jovens Nativos Digitais; Cibercultura. 

 

Introdução 

 

Maneiras distintas de relacionamento foram constituídas com base na 

disseminação dos recursos disponibilizados pela Internet a partir dos anos 1990 e, 

também, da construção coletiva de um ciberespaço expressivo e vasto.  

                                                           
134 Mestranda em Letras (Literatura Brasileira) pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. 
Especializanda em Psicopedagogia (Clínica e Institucional) pela Faculdade Metodista Granbery. 
Bacharelada e Licenciada em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (2016). 
Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2015).  
 

mailto:djeceleste@gmail.com
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Os diálogos estabelecidos entre jovens influenciadores digitais e seus 

seguidores são mediados, atualmente, também por publicações impressas que 

trazem às páginas dos livros conteúdos digitais, materializando estas relações. 

Paralelo a este movimento, no âmbito relativo ao ensino da Literatura, por seu turno, 

observa-se o predomínio das obras canônicas, restringindo-se, por conseguinte, o 

acesso dos educandos às distintas outras facetas que hoje são assumidas pela 

Literatura Brasileira, sobretudo aquela produzida e lançada em contexto 

contemporâneo e digital por jovens internautas – obras estas que em diferentes 

instâncias vêm a dialogar com os jovens alunos. 

Desta maneira, objetiva-se, a partir da discussão empreendida neste artigo, 

suscitar breves reflexões sobre o ensino da disciplina de Literatura voltado aos jovens 

nascidos e imersos em era digital. Para isto, recorreu-se aos constructos teóricos 

vinculados às áreas de Educação, Literatura, Cibercultura e outros tantos pertinentes. 

 

Quem são os jovens nativos digitais? 

 

Em Cibercultura (2010), Pierre Lévy crê que o movimento de expansão quanto  

à difusão da Internet, além do vertiginoso crescimento do ciberespaço e da 

cibercultura, resulta em dinâmica, a nível internacional, liderada por jovens 

indivíduos. Muitas vezes, diz o filósofo, estes se demonstram entusiasmados para 

experimentarem coletivamente as maneiras por meio das quais lhes é possibilitada a 

construção de vínculos comunicacionais com seus semelhantes, obviamente distintas 

àquelas propostas pelas mídias clássicas. Diante deste panorama, segundo Lévy 

(2010), cabe aos jovens explorar as diversas facetas que a grande rede de 

computadores tem a oferecer-lhes. 

 A estes jovens aos quais Lévy (2010) se refere, em sua maioria nascidos e 

imersos na era digital, dá-se o nome de nativos digitais, como aponta Mark Prensky, 

educador, especialista em Tecnologia e autor do artigo Nativos e inmigrantes  

digitales (2001). Tais indivíduos, afirma o autor, apreciam receber informações de 

maneira ágil e imediata, sentindo-se demasiado atraídos pelo trabalho executado na 
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grande rede, visto que este transcorre de forma lúdica e inovadora, majoritariamente 

sem o rigor das atividades estabelecidas como tradicionais. Também se concede 

destaque ao fato de que os jovens que foram criados e desenvolveram-se 

concomitante ao surgimento de modernas tecnologias pensam de maneira distinta 

comparando-os a outros indivíduos nascidos antes deste advento, aqueles aos quais 

não fora oportunizado acompanhar esta dinâmica. Isto pode ser constatado com base 

nas observações quanto ao funcionamento das mentes dos jovens em voga, que “[...] 

saltam de uma coisa a outra, [...] é como se suas estruturas cognitivas fossem 

paralelas, não sequenciais [...]” (PRENSKY, 2001, p. 13) 135. Os jovens nativos digitais, 

para Prensky (2001), podem ser facilmente caracterizados, considerando-se que 

aparelhos celulares, computadores e jogos portáteis são objetos pelos quais possuem 

grande apreço. 

A professora Sonia Livingstone, no artigo Internet literacy: a negociação dos 

jovens com as oportunidades on-line (2011), nos alerta com relação à convergência 

das múltiplas e novas tecnologias, além de formatos e espaços os quais as mediações 

acontecem e as informações são difundidas. Concomitante a este movimento, é 

imprescindível que haja a convergência das práticas da denominada literacidade –  

“[...] habilidade de acessar, entender, criticar e gerar conteúdos informativos e 

comunicacionais on-line [...]” (LIVINGSTONE, 2011, p. 26) –, com o primordial intuito 

de que novos caminhos possam ser traçados e venham a contribuir para a apreensão 

de ampla compreensão, por parte dos jovens, quanto àquilo que sabem ou àquilo que 

necessitam saber, transcendendo a idealização simplista relativa ao uso da Internet e 

de suas atribuições. Inclusive, a autora presume que ao possibilitar o acesso ao 

ciberespaço, aumenta-se a responsabilidade no que se refere à literacidade crítica a 

ser devidamente transmitida aos jovens navegantes, preconizando-se fatores como 

“[...] seleção de informações, avaliação de relevância, avaliação das fontes, 

julgamento sobre a confiabilidade, identificação de erros [...]” (LIVINGSTONE, 2011, 

p. 24) e outros. 

                                                           
135 Do original em espanhol: “[...] saltan de una cosa a outra, [...] es como si sus estructuras cognitivas 
fueran paralelas, no secuenciales [...]” (PRENSKY, 2001, p. 13). 
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Livingstone (2011) reitera, também, a respeito do processo por meio do qual 

ocorre a literacidade na Internet praticada por jovens, sendo esta assinalada por 

dinâmica interação estabelecida entre estes indivíduos e as ferramentas virtuais que 

lhes são disponibilizadas. Paralelo ao cuidado que se deve apresentar defronte ao 

manuseio de jovens em relação ao meio virtual, a autora, por seu turno, sobreleva o 

fato de que a limitação ou os deslizes cometidos na rede por estes internautas muitas 

vezes ocorrem devido à existência de interfaces bem arquitetadas ou a ausência de 

certos recursos. 

A capacidade de saber como navegar na Internet possui pouca valia, diz 

Livingstone (2011). O real valor encontra-se depositado nas oportunidades que a 

grande rede oferta – reportando-se ao cerne do presente estudo, pode-se fazer alusão 

às buscas realizadas pelos jovens educandos a fim de que possam obter acesso a 

específicas informações cuja execução de suas tarefas ou pesquisas escolares 

demandam ou, simplesmente, aos momentos nos quais procuram sanar suas dúvidas 

em relação ao conteúdo de alguma disciplina. A especialista também entende a tal 

capacidade a qual se refere no sentido de aprendizado a ser levado pelo usuário por 

toda a sua vida. 

Perante esta concepção, a instituição escolar contemporânea, argumenta 

Livingstone (2011), deve enfrentar o fato de que a literacidade vinculada ao uso da 

Internet não mais se satisfaz com a aquisição de noções básicas acerca do ciberespaço. 

Atualmente, faz-se necessário conseguir, para além disto, comunicar-se e criar 

conteúdos, difundindo-os. Afinal, “[...] de outra forma, o público fica posicionado 

como mero receptor mais do que um produtor também ativo e um distribuidor de 

comunicação e de informações [...]” (LIVINGSTONE, 2011, p. 28).  

 

Ensino de literatura na contemporaneidade digital: algumas considerações 

 

Há alguns anos, os docentes têm buscado de maneira incessante a atenção e o 

interesse de seus alunos no que se refere à prática da leitura e a significação desta em 

suas vidas. Para Leyla Perrone-Moisés, pesquisadora responsável pela obra 

Mutações na literatura do século XXI (2016), o ensino da Literatura sempre esteve 
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atrasado no que concerne às produções da atualidade, uma vez que desde o fim do 

século XIX ignorava-se escritores vivos, limitando-se ao “[...] ensino da retórica 

clássica e da análise filológica dos textos canônicos da Antiguidade e dos séculos 

precedentes [...]” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 9). O que hoje se observa, na seara do 

ensino de Literatura na era digital, corresponde aos resquícios dos antigos valores 

outrora difundidos pelos renomados estudiosos e literatos, salienta a autora. 

Enveredando-se pelos caminhos oportunizados por Perrone-Moisés (2012), o 

filósofo Tzvetan Todorov, autor de A literatura em perigo (2012), exprime sua 

preocupação quanto à maneira por meio da qual a Literatura atualmente é ofertada 

aos jovens, desde os primeiros anos escolares até o momento no qual cursam suas 

faculdades. O eminente perigo que ronda a Literatura, tal como este especialista 

descreve, encontra-se atrelado ao fato dos estudantes não a contatarem, 

primordialmente, a partir da leitura de textos literários propriamente ditos, 

independente do gênero, “[...] mas com alguma forma de crítica, de teoria ou de 

história literária [...]” (TODOROV, 2010, p.10). Todorov (2010) reivindica a volta de 

ocupação, por parte do texto literário, no centro e não na periferia pertencente ao 

processo educacional contemporâneo, discorrendo, ainda, acerca da dinâmica do 

ensino de Literatura: 

 

[...] Os estudos literários têm como objetivo primeiro o de nos fazer conhecer  
os instrumentos dos quais se servem. Ler poemas e romances não conduz à 
reflexão sobre a condição humana, sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e 
o ódio, a alegria e o desespero, mas sobre as noções críticas, tradicionais ou 
modernas. Na escola, não aprendemos acerca do que falam as obras, mas 
sim do que falam os críticos [...] (TODOROV, 2010, p. 26). 

 

 A professora Andrea Cecília Ramal, em Educação na cibercultura: 

hipertextualidade, leitura, escrita e aprendizagem (2002) acredita que a seleção de 

textos  na escola corresponde a um processo que se baseia em critérios que levam em 

consideração elementos ligados à arte ou à estética. Segundo a estudiosa, nos anos 

constituintes do Ensino Médio, no que diz respeito à disciplina de Literatura,  

sobrepõe-se, em meio ao sujeito aprendiz e ao objeto do saber, grandes barreiras  

– às vezes, intransponíveis – “[...] ao utilizar-se o texto literário de forma 
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descontextualizada da realidade imediata do aluno [...]” (RAMAL, 2002, p. 36). 

Ainda acrescenta ao seu posicionamento o fato de que ao se utilizar este tipo de 

texto, é retirada dos alunos a possibilidade de exercer qualquer tipo de controle em 

relação ao material imposto pela escola, tendo em vista que “[...] é o texto que exerce 

o controle,  uma vez que o estudante, sem possuí-lo, nada vale [...]” (RAMAL, 2002, 

p. 58). Consequentemente, o texto literário surge, assim, como fator de alienação 

escolar. 

 Telma Maria Vieira, autora do artigo Literatura: o leitor na modernidade, que 

constitui o livro Literatura na formação de leitores (2009), apresenta breve, porém 

interessante discussão quanto ao papel assumido pela Literatura em ambiente 

escolar.  

A estudiosa acredita que, devido ao fato das instituições de ensino estarem 

demasiadamente preocupadas com a formação do leitor e suas práticas literárias, têm 

se deparado cada vez mais com inúmeros obstáculos que impedem a concretização 

de seu trabalho educativo. A questão não se refere ao zelo da escola em relação ao 

ensino da Literatura e ao consequente fomento do gosto quanto à mesma, mas às 

características trazidas pelo antigo discurso literário que, na maioria das vezes, em 

nada dialogam com os preceitos, os valores ou as experiências dos aprendizes. Desta 

maneira, faz-se extremamente relevante reconhecer o contexto de vivência e imersão 

no qual atualmente se encontram os jovens educandos a respeito dos quais se refere.  

Prensky (2001) esclarece que os estudantes da contemporaneidade – os denominados 

jovens nativos digitais, já outrora mencionados pelo autor neste artigo – pensam e 

processam as informações de modo distinto daqueles que os precederam. Seu manejo 

e sua utilização em relação à tecnologia são superiores em relação aos de seus 

mestres. 

Diante das elucidações trazidas ao conhecimento por meio das teorias 

desenvolvidas pelos estudiosos aos quais até o momento se recorreu, levando-se em 

consideração, ainda, o âmbito do ensino da Literatura voltado aos protagonistas 

deste breve estudo, acredita-se na possibilidade de fazer uso das produções 

vinculadas à Literatura Brasileira Contemporânea, haja vista o fato de que o 

surgimento de nicho específico aos jovens tem crescido vertiginosamente: aquele que 
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abarca livros de autoria de jovens celebridades digitais, entre blogueiros e youtubers, 

por exemplo, sobretudo pelo fato de dialogarem por meio de tantas e distintas 

instâncias – cita-se, aqui, algumas, como terem nascido em meio ao advento das 

novas tecnologias ou, simplesmente, compartilharem sentimentos peculiares à fase 

da juventude. 

Aliás, cabe aqui mencionarmos a realização de um mapeamento 136 relativo às 

obras literárias da autoria de jovens produtores de conteúdo digital, que se restringiu 

ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2016, perpassando por oito anos de 

produção. No geral, foram recolhidos duzentos e vinte autores. Nos anos iniciais de 

produção  

– 2008 a 2012 – nota-se certa oscilação quanto ao número de livros publicados. 

Entretanto, de 2013 até 2016, tem-se um crescente aumento do número de 

publicações, alcançando, em 2016, a considerável marca de cento e cinco obras. 

Os jovens navegantes que se tornam escritores, ao publicarem obras literárias 

cujos conteúdos se assemelham àqueles de suas redes sociais, passam a estabelecer 

um distinto diálogo com seus admiradores e seguidores que, diante da materialidade 

desta relação, assumem os postos como leitores. A interação e o vínculo entre ambas 

as partes se constroem a partir de alteridade, empatia e respeito aos sentimentos ali 

expostos.  

Perante as inúmeras possibilidades de reflexão proporcionadas pelo hábito de 

leitura por jovens, ressalta-se, a tempo, a preciosidade que detém a relação entre 

pares  

na juventude, de acordo com Michèle Petit, antropóloga e autora de Os jovens e a 

leitura: uma nova perspectiva (2012), uma vez que é nesta fase que, hipoteticamente, 

deveríamos ter acesso a um maior número de informações ou nos ater, com maior 

cuidado, às orientações fornecidas pelos mais velhos e experientes. É conhecer e, 

gradualmente, se habituar ao chão que se pisa, assim deixa claro a especialista.  

                                                           
136 Levantamento de obras realizado no decorrer das atividades do grupo de pesquisa intitulado 
“A literatura brasileira contemporânea: diálogos, perspectivas e confluências”, liderado pela Prof.ª 
Dr.ª  
Juliana Gervason Defilippo, docente do Programa de Mestrado em Letras (Literatura Brasileira) 
pertencente ao Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. 
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Enveredando-se por este raciocínio, é possível afirmar que quando temos a 

oportunidade de lermos algo, realizamos, inconscientemente, seleção de fragmentos, 

estabelecimento de relações, comparação entre trechos e, por conseguinte, 

conseguimos  

nos recordar de memórias que se aproximam do conteúdo trazido à tona, e este, por 

sua vez, é “[...] continuamente invadido por fragmentos de ideias que reconstroem o 

texto à revelia do autor, alheios à nossa vontade [...]” (RAMAL, 2002, p. 42). Os 

leitores dos livros produzidos por jovens internautas possuem experiências próprias 

e, portanto, particulares, além de saberes prévios que adquiriram a partir de 

vivências de situações diversas. Suas experiências e vivências dialogam com as 

confissões e os relatos realizados pelos autores, sendo processadas como memórias 

pessoais. 

Alguns específicos teóricos defendem a apresentação, aos jovens discentes,  

de obras tidas como não-literárias, ou seja, aquelas que não são consoantes às críticas 

ou às concepções tradicionalmente difundidas por estudiosos e literatos de renome.  

Todorov (2012) entende que estes livros têm muitos relevantes preceitos a 

serem propagados. Defende a leitura destas obras em instituições escolares, já que 

apropriar-se delas não incita à prática de assassinato da Literatura, como descrito 

pelo pesquisador, “[...] mas quando fazemos das obras simples ilustrações de uma 

visão formalista,  ou niilistas, ou solipsista da literatura [...]” (TODOROV, 2010, p. 

92). Ramal (2002), análogo a este filósofo, compartilha da mesma argumentação, 

dizendo que tais leituras que objetivam buscar a pluralidade de sentidos, quase 

sempre despretensiosas, são capazes de conduzir os aprendizes rumo aos avanços 

em relação às práticas de leitura e às atividades pedagógicas que envolvem textos e 

interpretações. Desfazer-se deste tipo de Literatura pode dificultar a formação de 

sujeitos autônomos e criativos, salienta.  

 

Considerações finais 

 

Finaliza-se este breve artigo com a citação de autoria de Ramal (2002): 
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“[...] Mas se alguma certeza podemos ter é a de que a rede polifônica já 
questiona a escola e a desestabiliza, fragiliza suas certezas, subverte suas 
hierarquias e exige modelos novos, tão reticulares, abertos e polifônicos 
como os experimentados no mundo digital [...]” (RAMAL, 2002, p. 255). 

 

E ao considerar as peculiaridades inerentes à fase relativa à juventude no 

ensino não somente da disciplina de Literatura – sejam elas vinculadas à Internet ou 

aos livros escritos por seus pares –, mas de diversas outras, algo que fora excluído do 

currículo escolar estará de volta: a vida dos alunos (RAMAL, 2002). 
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Resumo 
Este relato tem por objetivo refletir sobre como as histórias infantis podem contribuir para o 
desenvolvimento dos alunos nas aulas de matemática. Sabendo-se que o ato de ler propicia o 
desenvolvimento de habilidades incipientes para a constituição de procedimentos cognitivos 
em todas as áreas do conhecimento e que o ensino de Matemática aliado à literatura parte da 
proposição de que é possível romper com a percepção arraigada, frequentemente verificada 
na prática pedagógica tradicional. Buscamos nos embasar nas concepções da autora Kátia 
Smole, como também Kishimoto (1994), Coelho (2002), que nos ajudam a pensar novas 
práticas de ensino possibilitando facilitar o ensino aprendizagem dos alunos, estes 
especificamente, turmas de 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João 
XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual as autoras deste texto atuam como 
professora e estagiária. Este texto expõe uma experiência a partir da narrativa de um dia de 
aula em que a professora fez a leitura do livro “Chapeuzinho Vermelho do jeito que o lobo 
contou” de Maurício Veneza; Editora Compor, que apresenta uma narrativa visual, o livro é 
organizado por imagens, sem o uso de palavras. Esse trabalho proporcionou que os alunos 
se envolvessem com a aula, criando um espaço dinâmico e tornando o aprendizado uma 
construção coletiva com elementos que têm significados para eles. Constatamos que as 
histórias infantis nas aulas de matemática favorece que os alunos adquiram habilidades 
matemáticas e desenvolvam a linguagem, pois estarão em constante movimento de leitura, 
conversa sobre o livro, releitura e organização das ideias, seja de forma escrita ou 
verbalizada. 
Palavras-chave: Histórias Infantis; Matemática; Anos iniciais. 

 

 

Introdução 

 

Sabendo-se que “a leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente 

proporcionando a formação integral do indivíduo”, Martins (1994, p.25), este relato 

propõe refletir sobre como as historias infantis podem contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos nas aulas de matemática. Esse trabalho de aliar à 

mailto:cidacohn@gmail.com
mailto:veve_mendes@yahoo.com.br
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literatura as aulas de matemática é desenvolvido com os alunos desde o ano de 2010, 

onde ações pedagógicas são embasadas nas concepções da autora Kátia Smole, como 

também, autoras e autores que nos ajudam a pensar novas práticas que podem ser 

levadas à sala de aula, tendo como foco mais especificamente, turmas de 2º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, na qual as autoras deste texto atuam como professora e estagiária. 

Dialogando com Souza e Carneiro (2015) a conexão entre literatura infantil e 

matemática podem trazer possibilidades de promover a compreensão dos conteúdos 

matemáticos, criando uma conexão entre um contexto significativo e a compreensão 

de conteúdos, o que viabiliza trabalhar com situações de ensino e aprendizagem, 

possibilitando ao aluno aprender e fazer matemática. Isso mostra que a leitura não 

pode ser entendida apenas como uma ferramenta para atividades de matemática e 

sim como uma relação entre leitor e texto, que possibilita a ampliação do pensamento 

e da produção de significados. 

Diante disso, este texto expõe uma experiência a partir da narrativa de um dia 

de aula em que a professora fez a leitura do livro “Chapeuzinho Vermelho do jeito 

que o lobo contou” de Maurício Veneza; Editora Compor, que apresenta uma 

narrativa visual, o livro é organizado por imagens, sem o uso de palavras, o que 

proporciona diferentes formas de leitura e interpretação do texto, fazendo com que 

leitor imagine e crie a sua historia. É válido destacar que sentimos um rico 

desdobramento de situações problemas elaborados pelos alunos, a partir da história 

citada acima.  

Esse trabalho proporcionou que os alunos se envolvessem com a aula, criando 

um espaço dinâmico e tornando o aprendizado uma construção coletiva com 

elementos que têm significados para eles. Constatamos que as histórias infantis nas 

aulas de matemática favorece que os alunos adquiram habilidades matemáticas e 

desenvolvam a linguagem, pois estarão em constante movimento de leitura, conversa 

sobre o livro, releitura e organização das ideias, seja de forma escrita ou verbalizada. 

O uso das historias infantis nas aulas é importante, pois a leitura implica em uma 

ação de compreensão e de formação do sujeito (Souza, Oliveira, 2006, p. 2), assim 

como exposto pelas autoras, além de contribuir para formação dos alunos enquanto 
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sujeitos, é evidente o envolvimento e os aprendizados enriquecidos pela turma 

quando cogitamos conteúdos matemáticos a partir de histórias infantis. 

  

Referencial teórico 

 

Nesta seção abordaremos teoricamente sobre a conexão entre literatura infantil 

e matemática, onde pautamos em alguns importantes autores que dialogam com 

tema, sendo esses: Smole, Katia (2001); Kishimoto (1994), Coelho (2002); Martins, 

Maria Helena (1994); Machado, Nilson José (2011). 

A partir das vivências como professora e estagiaria buscamos compreender o 

porquê de muitas vezes o ensino de matemática ser considerada como “difícil” por 

muitas pessoas, porém, as vezes o “problema” está em como ela é ensinada e 

aprendida, pois para muitos professores a aprendizagem da matemática precisa ser 

somente o cálculo, ou seja, saber adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, sem 

contextualização e de forma mecânica.  

Dessa forma, estamos diante de um questionamento que nos faz pensar o 

porquê de muitos professores ainda pensarem assim, para Smole e Diniz (2001), as 

habilidades de ler, escrever e resolver problemas de matemática são competências 

que alimentam o aperfeiçoamento, pois mesmo sendo habilidades básicas para se 

aprender qualquer coisa, elas têm sido tratadas isoladamente ou desconsideradas no 

que diz respeito ao ensino de matemática. É importante ressaltar que existe uma 

barreira entre os modelos tradicionais de ensino de matemática, cuja abordagem é 

separada do ensino de linguagem, o que pode ser um equívoco de professores que 

ainda pensam que aprender e ensinar linguagem são tarefas especificamente 

destinadas a professores de Português.  

Sendo assim, Smole defende que organizar 

 

o trabalho em matemática de modo a garantir a aproximação dessa área do 
conhecimento e da língua materna, além de ser uma proposta 
interdisciplinar, favorece a valorização de diferentes habilidades que 
compõem a realidade complexa de qualquer sala de aula. (Smole e Diniz, 
2001, p.29). 
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Acreditamos que para estar inserido em uma determinada prática, dentro da 

concepção de aprendizagem, é fundamental que o indivíduo se reconheça 

pertencente ao meio como parte de um todo, pois a leitura permite novos 

conhecimentos, informações e melhor comunicação dentro de uma sociedade, a falta 

de domínio dessa habilidade pode dificultar essa comunicação. 

Na matemática, a leitura pode auxiliar na melhor compreensão de seus 

conteúdos, facilitando o registro de suas aprendizagens, dúvidas, erros e acertos, e 

isso auxilia também o professor a perceber seus objetivos estão sendo alcançados, 

pois a aprendizagem tem possibilidade de fazer conexões que associem diversos 

significados de uma nova ideia, um novo conhecimento, dependendo então, da 

multiplicidade de sentidos que os alunos estabelecem entre diferentes significados. 

Porém, nota-se que a umas das maiores dificuldades que as crianças encontram na 

compreensão do conteúdo matemático não é somente a questão do cálculo, mas 

também o não domínio da prática de leitura, que pode impedi-lo de entender o que é 

proposto pela questão da forma desejada e assim de formular uma resposta correta.  

Nilson José Machado (2011) diz que vai muito além disso, pois a matemática é 

uma linguagem que tem seu código próprio e que utiliza da língua materna, porque 

ela não possui oralidade, ou seja, quando estamos falando sobre conceitos 

matemáticos, utilizamos da língua portuguesa e é a passagem da escrita em língua 

portuguesa para a linguagem matemática que também pode dificultar. Por isso 

buscar compreender a língua materna pode auxiliar não só em um aprendizado da 

linguagem portuguesa, mas também pode fazer com que a língua materna e a escrita 

da linguagem matemática possa ser compreendida e expressada de maneira mais 

eficiente. 

Para Kanashiro e Coelho (2002) e com experiências no contexto escolar, 

percebemos que “a literatura infantil exprime através das palavras, a cultura, a 

história, as descobertas, as invenções de várias épocas e povos para que possam ser 

passadas de geração a geração de maneira compreensível e mágica para as crianças” 

(p.6). 

Dessa forma, buscamos compreender os benefícios para o processo de 

aprendizagem da matemática com o auxilio da literatura infantil, onde na próxima 
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sessão iremos relatar uma aula em que a professora utilizou um livro de literatura 

em sua aula. 

 

Descrição da aula  

 

Em uma quinta-feira a professora utilizou o livro “Chapeuzinho Vermelho do 

jeito que o lobo contou” de Maurício Veneza. Esse livro é uma narrativa visual, 

contada apenas por imagens, sem o uso de palavras. Logo pelo título podemos 

perceber que essa é uma historia da Chapeuzinho Vermelho, mas será que essa é a 

mesma que conhecemos? Esse foi um dos questionamentos da professora para os 

alunos e eles falaram que “o lobo era mau”; “o lobo come a vovózinha”; “eu acho que 

essa é historia é diferente professora” disse uma aluna com uma carinha de 

curiosidade.  

Isabel Solé (1998) diz que para o aluno compreender o que está sendo lido ou 

que está lendo é preciso anteriormente levantar hipóteses sobre o que irá ler, para se 

obter um conhecimento prévio do que o assunto pode tratar. Ela ainda propõe que o 

professor possa ajudar os alunos a obter esse conhecimento prévio através de uma 

explicação geral sobre o que irá ser lido; chamar atenção para determinados partes 

do texto como: título; ilustrações; autor; personagens; cenário da história que podem 

trazem informações novas para alunos ou reativar informações que eles já obtém, e 

que também possam ser entendidas de outra maneira.  

Para dar continuidade a historia a professora começa a conta-la lendo as 

imagens com a ajuda dos alunos, em determinada parte o lobo aparece com uma 

sacola indo pra casa da vovó, um dos alunos diz “esse é um lobo carteiro”, a 

professora leva em consideração o que o aluno coloca e começa o chamar assim. De 

repente, parece o lobo na porta da casa da vovó, onde estavam Chapeuzinho 

Vermelho e a Vovó sentadas em uma mesa, o lobo entra e senta com elas, mas o que 

será o que levou pra a casa da Vovó em sua sacola? Várias hipóteses surgem, como: 

“o lobo levou uma granada”; “a bolsa está vazia para pegar a vovó”; “alguma coisa 

para o lanche”, pois bem logo o suspense chega ao fim e os alunos descobrem que o 
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lobo levou um refrigerante para compartilhar em um lanche gostoso com a Vovó e a 

Chapeuzinho Vermelho, final surpreendente não é mesmo.  

Ao final da história aproveitando o fato do lobo ter levado 1 litro de 

refrigerante para o lanche, a professora foi até o armário e pegou litros descartáveis 

de várias medidas e explicou de forma simples o que é medida em litros, dizendo o 

que tem mais ou menos, ou a mesma quantidade. Foi uma explicação simples, clara e 

objetiva que surgiu a partir de uma questão levantada pela história contada 

anteriormente. Em seguida a professora passou no quadro alguns exercícios, um 

deles dizia que na cesta Chapeuzinho levou um bolo, repartiu em 8 pedaços, o lobo 

comeu 5 pedaços, quantos pedaços sobraram para Vovó e Chapeuzinho? O objetivo 

da professora era que os alunos descobrissem através de uma operação, porém ao 

chamar um aluno para resolver o problema no quadro o aluno desenhou um circulo, 

dividiu o circulo em 8 partes, em seguida riscou 5 partes e contou quantos sobraram, 

descobrindo que sobraram 3 partes, ou seja, 3 pedaços de bolo. A professora deu 

parabéns ao aluno, e disse que essa era uma forma de resolver a questão, mais que 

eles podiam resolver subtraindo 8 – 5 = 3; totalizando 3, forma utilizada pela maioria 

da turma.  

Para finalizar as atividades desse dia, a professora fez um lobo com 

dobraduras, onde cada aluno fez o seu e levou para casa. 

 

Concluindo... 

 

 A partir da vivência e observação das aulas descobrimos que o ensino de 

matemática associado a leitura e utilização de livros de literatura infantil faz com que 

aprender matemática seja um aprendizado significativo e prazeroso para o aluno, e 

também para o professor que ao ver o seu aluno aprendendo e descobrindo novos 

conhecimentos sente que seus objetivos estão sendo alcançados, pois a ideia é romper 

com a matemática apenas em uma visão algorítmica e descontextualizada. 

 Dessa forma, defendemos então, a necessidade de se conhecer a matemática 

não apenas com uma habilidade teórica apresentada nas escolas, mas sim como uma 

área do conhecimento de vasta importância no contexto social em que vivemos. A 
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matemática muitas vezes causa estranheza, dúvida e dificuldade por parte dos 

alunos e os impede de apreender com criatividade, reflexão e compreensão e, isso 

precisa ser refletido e mudado, pois compreender que a leitura pode auxiliar nessa 

mudança é um dos primeiros passos a serem seguidos, pois trabalhar com a 

interdisciplinaridade faz com que um aprendizado significativo esteja de fato em 

conjunto com a vida do aluno, seja na escola, na rua ou na sociedade. 
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Resumo  
Este artigo busca trazer à tona uma reflexão acerca de dois conceitos: escola e 
liberdade. Assim, o principal objetivo da elaboração do mesmo é pensar sobre como 
a escola pode ser libertadora em um contexto verticalizado, onde regras, proibições e 
punições alicerçam a lógica institucional.  Trata-se de uma questão, no mínimo, 
conflituosa, que instiga muitas outras questões, algumas delas presentes neste texto. 
Para viabilizar tal discussão, será necessário lançar mão da contribuição de autores 
relacionados à filosofia da educação. 
Palavras-chave: Escola, Liberdade, filosofia da educação   
 

Introdução 

 

Pensar no potencial libertador da escola é um exercício que pode partir de 

pontos distintos, uma vez que, são estes conceitos amplamente debatidos por 

diversas áreas do saber, tal como as ciências sociais, a filosofia, a psicologia, entre 

tantos. No entanto, por uma questão de objetividade, neste trabalho, opta-se por 

investigar, de forma correlacional escola e liberdade, partindo da própria gênese do 

sistema estatal de educação. A final de contas, o arranjo educacional atual (atual e 

não necessariamente moderno) não se constituiu, à priori, da forma como ele é hoje. 

Tomando como referência o século XX no Brasil, momento em que a escola deixou de 

ser um privilégio exclusivo de poucas famílias e passou a ser concebida como um 

direito constitucional de todos, destacamos dois aspectos: o primeiro que o propósito 

por detrás do direito à formação escolar formal está diretamente vinculado ao 

conceito de liberdade e o segundo que o sistema educacional no país está longe de 
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ser considerado ideal, tanto considerando o problema do baixo nível de aprendizado 

quanto as reformas estruturais às quais foi sendo submetido ao longo dos anos. 

Esta relação fica muito clara, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB)137 que em seu 

segundo título “Dos Princípios e Fins da Educação Nacional”, aponta a finalidade  e 

os objetivos da escola, entre os quais institui: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; (...) 

 
É notório que, no que tange ao princípio legal, a escola brasileira ganha, a 

partir dessa resolução datada de 1996 um caráter social que vai para além do saber 

acadêmico, engloba princípios democráticos, respeito às liberdades e a garantia à 

cidadania. E este é um aspecto que interessa e muito ao presente estudo, pois quando 

pensamos no paradoxo de educar para a liberdade em um contexto regrado e 

coercitivo fica claro que tal contradição se origina com o próprio surgimento dessas 

instituições, é algo estrutural. A escola foi pensada como algo libertador e como uma 

instituição que deve estimular o pensamento e a reflexão sem que os próprios atores 

institucionais tivessem dado conta de lidar com essa contradição. 

A escola brasileira tradicional, como a conhecemos, hierarquizada, 

verticalizada, baseada na transmissão de saberes, essa escola que quantifica os 

estudantes, desestimula o debate e pune os alunos representa um modelo de 

educação que foi e é amplamente criticado mas que nunca deixou de ser 

predominante. Decerto dentre os motivos para a manutenção deste sistema reside 

uma certa predileção pelo autoritarismo, pela disciplina e pela hierarquia, preceitos 

herdados dos governos militares. Preceitos hobbesianos que partem do princípio de 

que sem disciplina e obediência a escola não poderá funcionar bem. Esta é sem 

                                                           
137 Lei de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
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dúvida uma questão intrigante: Como na educação ou em quaisquer outras 

instituições brasileiras podem coexistir regras criadas no âmbito de um Estado 

autoritário e princípios democráticos libertários? Neste contexto, podemos voltar ao 

recorte inicial: como educar para a liberdade em um sistema coercitivo? E mais: como 

a escola pode estimular a autonomia do pensamento quando na prática o 

conhecimento é transmitido de cima para baixo? O objetivo deste trabalho não é, 

porém, propor respostas à estas perguntas, mas sim, refletir sobre o tema à luz de 

autores que se dedicaram à filosofia da educação. Portanto, trata-se de uma pesquisa, 

unicamente, teórica, que possui o intuito de enriquecer construir as ideias a partir da 

bibliografia estudada. 

 

Teoria da liberdade 

 

“Liberdade” é um substantivo cujo significado tem passado por inúmeras 

concepções, ao longo do tempo. Porém o sentido atribuído à esta palavra não é algo 

que varia somente conforme  a época, segundo Mariazzo (2016), a forma como o 

sentido da liberdade é concebido varia também conforme a cultura, a política e a 

religião daqueles que a definem. 

É possível pensar em, pelo menos, dois fatores que se relacionam com a 

existência de uma variedade tão grande de teorias em torno da liberdade: O primeiro 

relacionado ao próprioapelo da palavra, que podemos vislumbrar como o estimulo 

natural de se buscar explicações que justifiquem a emancipação humana ou a 

ausência dela. E a segunda se deve aos fatores citados há pouco, isto é, cada 

civilização em suas determinadas épocas, culturas, políticas ou religiões distintas 

buscou cooperar para este esclarecimento. No entanto, em linhas gerais, usaremos 

aqui apensas os conceitos que oferecem um diálogo com o tema proposto 

inicialmente.  

Segundo Mariazzo, o primeiro filósofo a contribuir explicitamente para a 

construção de um conceito de liberdade que se vincula ao saber é René Descartes. É a 

partir de sua célebre frase “penso, logo existo” que o autor expõe uma linha de 

pensamento baseada na ideia de que a liberdade é o próprio conhecimento.  Dessa 
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forma, o filósofo institui que a autonomia humana está ligada ao pensamento, à 

autonomia das ideias, quando o homem exerce a liberdade do pensar, do duvidar, do 

cogitar ele passa a ter liberdade e poder de escolha sobre sua própria vida. Segundo 

Descartes, é a partir desse momento que o homem consegue se emancipar e tomar 

consciência de si e do mundo exterior. 

Outro autor citado por Mariazzo, é o filósofo inglês John Locke que oferece 

um duplo conceito de liberdade. O primeiro refere-se à uma liberdade que é natural 

aos homens, que consiste em não precisar se submeter à nenhum poder ou 

autoridade superior sobre a Terra. O segundo faz menção à uma liberdade civil, 

segundo a qual, liberdade é não estar submetido à nenhum poder ou autoridade 

senão aquele poder e autoridade políticos que foram consentidos, isto é, estabelecido 

pelo contrato social. É a partir dessa concepção de liberdade civil que Locke vai 

afirmar que “onde não há lei não poderá haver liberdade”. Este duplo conceito 

remete muito claramente às teorias de Locke acerca do estado de natureza e do 

Estado. Nota-se que este autor concebe o Estado (as leis) como algo que precisa ter 

legitimidade para se impor sobre as vontades individuais, isto é, para o autor é 

justamente a presença das leis que vai tornar a liberdade possível. 

Neste ponto, é importante trazer a tona o conceito da liberdade em Rousseau, 

uma vez que este se opõe totalmente ao conceito de Locke: “Vão é esperar a 

liberdade sob a tutela das leis!” (Soëtard, 2010) Para Rousseau, o domínio (seja o 

domínio inerente às relações de propriedade ou aquele fundado no princípio da 

representação) é algo completamente incompatível com a liberdade, segundo o autor, 

quando dominamos algo ou alguém deixamos de dominar à nós mesmo, isto é, 

perdemos nossa própria liberdade. Para Roussesu, quanto mais forte a presença das 

leis e da dominação de um homem sobre o outro, mais nos distanciamos da 

liberdade. 

Para o Filósofo britânico Isaiah Berlin, A possibilidade de ter liberdade se 

funde om a possibilidade que um individuo tem de ser seu próprio mestre:  

 

Desejo que minha vida e minhas decisões dependam de mim, não de forças 
externas de forma nenhuma. Desejo ser meu próprio instrumento, não dos 
atos ou vontades dos outros homens. Desejo ser sujeito, não objeto; ser 
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movido por razões, por propósitos conscientes, que são meus, não por 
causas que me afetem de fora. Desejo seralguém, não ninguém. (Berlin p. 08) 
 

Berlin entende a liberdade como algo que só pode ser alcançado quando o 

sujeito é capaz de fazer suas próprias escolhas e justifica-las com base em suas 

próprias ideias (algo impossível de ser alcançado em um modelo de sociedade onde 

os comportamentos de unssão previamente definidos por regras de outrem). 

A filósofa alemã Hannah Arendt apresenta uma definição um pouco 

convergente das citadas até o momento, para a autora, a liberdade reside nos 

debates, nas discussões, isto é, trata-se de algo característico da vida em sociedade 

que ganha vida nas palavras e nas ações de quem integra a sociedade. Neste sentido, 

participar da sociedade em suas variadas instâncias de discussão é algo que produz 

liberdade, é algo que nos permite pensar: “Liberdade é chamar à existência o que 

antes não existia, o que não foidado nem mesmo como um objeto de cognição ou de 

imaginação e que não poderia, portanto, estritamente falando, ser conhecido”. 

(Arendt, 1997, p.53) 

Nota-se que os conceitos acima mencionados, embora sob perspectivas 

distintas, se aproximam sob alguns aspectos: não há liberdade sem pensamento, 

reflexão, debate, ou discussão, isto e, para que o homem torne-se livre, ele próprio, 

deve ser capaz de ordenar seus pensamentos, cogitar possibilidades, justificar suas 

escolhas, argumentar e ver nas suas próprias reflexões ( e não nas de outrem) uma 

fonte real  de saber. E é este o ponto que nos interessa para a próxima seção: pensar 

como a escola pode ser libertadora se ela , estruturalmente, pratica uma pedagogia 

verticalizada, onde os alunos recebem as “notícias” de seus mestres sem que haja 

uma troca entre o mestre e os estudantes e mais: pensar na educação para a liberdade 

em um contexto em que a autoridade se sobrepõe ao debate. 

 

A escola e a construção da liberdade 

 

Acerca do que fora dito há pouco, podemos vislumbrar a liberdade como um 

exercício cognitivo, ou seja, a característica de sermos livres é algo que se desenvolve 

dentro de nossos pensamentos e reflexões, dessa forma, o fato de vivermos num 
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contexto em que modernidade e liberdade se fundem como algo característico dos 

nossos tempos não implica em dizer que temos tal autonomia pois a liberdade é algo 

que só podemos exteriorizar quando já a praticamos em um nível mental. Neste 

sentido podemos pensar por exemplo, se alguém que fora escravizado possui 

liberdade e a resposta seria: talvez sim, é possível que sim! Isso por que a liberdade 

não é algo que outro indivíduo me concede ou deixa de conceder, mas sim, minha 

atividade natural de questionar, de pensar, de refletir.  

No entanto, o exercício do pensamento e da reflexão não é algo que pode ser 

alcançado por todas as pessoas de maneira linear, é algo que precisa ser estimulado e 

a escola deveria oferecer os instrumentos necessários para este processo.  Segundo 

Ferraro, a educação é algo que deve buscar tornar o sujeito consciente, deve ser uma 

educação espiritual. “O fim da escola é educar para ser cidadão responsável”. 

Para o filósofo Paulo Freire, a prática pedagógica das escolas tradicionais é 

algo que se relaciona com a exploração historicamente presente no Brasil e, portanto, 

os educadores brasileiros deveriam contribuir socialmente para o pais por meio da 

prática de uma educação crítica e criticalizadora, isto por que, para Freire, a educação 

escolar deveria refletir a democracia brasileira e deveria ser voltada para  a decisão e 

a responsabilidade.. Dessa forma, uma educação que conscientizasse os cidadãos 

seria uma educação que traria contribuições para o próprio sistema democrático: 

 
Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 
próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em 
diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À 
análise crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais 
humano da expressão. Que o identificasse com métodos e processos 
científicos. (Freire, p. 90) 

 

A respeito do método pedagógico adotado no Brasil, Freire faz uma comparação 

entre o modelo que vigora e o que deveria vigorar: 

 

De uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 
problemas de seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A da 
pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de 
afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A educação 
do “eu me maravilho” e não apenas do “eu fabrico”. A da vitalidade ao 
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invés daquela que insiste na transmissão do que Whitehead chama de 
inertideas— “Idéias inertes, quer dizer, idéias que a mente se limita a receber 
sem que as utilize, verifique ou as transforme em novas combinações”. 
(Freire, p. 92) 

 
Neste sentido, a educação para Paulo Freire é algo deve ir além da informação 

acadêmica teorizada, mas deve se basear, principalmente, em uma formação moral e 

cidadã. 

 

Considerações finais 

 

Os autores citados neste trabalho contribuíram para o esclarecimento em torno 

de dois conceitos: liberdade e educação. Sem dúvidas trata-se de dois conceitos que 

se cruzamna construção de uma sociedade democrática. Mas voltando ao tema 

inicial, pode-se afirmar que a educação escolar deveria atuar como um instrumento 

em prol do processo de libertação dos nossos jovens, isto no sentido de incentivar o 

pensamento critico, a reflexão e o debate. No entanto, como afirma Freire, a 

educação, como ela é hoje, no Brasil, funciona mais como um “discurso verboso” ou 

um “aprendizado oco”, isto por que ela estimula o aprendizado de conteúdos que 

muitas vezes não permeia a realidade da vida dos alunos e não contribui para o 

desenvolvimento da cidadania. 

Além disso, o modelo pedagógico usados pelas escolares regulares em nosso 

país, é um modelo que não estimula o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

alunos, uma vez que se baseia na transferência de conhecimentos partindo do 

professor em direção aos aluno, dessa forma, os alunos não podem, em sala de aula, 

exercitar seus direitos democráticos de debater e discutir em um processo de 

construção do conhecimento.  

Dessa forma, educar para a liberdade em um contexto regrado, é uma tarefa 

desafiada de inúmeras formas, principalmente, se considerando que a dinâmica 

escolar – suas regras e estatutos – foi elaborada de modo a não possibilitar que os 

alunos à contestem. 
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Problematizar os usos dos tempos por escolas consideradas inovadoras em 

suas práticas pedagógicas, este é um dos objetivos do projeto de pesquisa e extensão 

“Escolas inovadoras: usos dos tempos” desenvolvido pelo Grupo 

Tempos138/NEPED/FACED/UFJF. Falamos em escolas inovadoras, no entanto, o 

que são escolas inovadoras? 

Carteiras enfileiradas, giz, quadro negro, silêncio e dever de casa. Não é à toa 

que de cada quatro alunos que iniciam a educação fundamental no Brasil, um 

abandona a escola antes do último ano, segundo dados do INEP (Instituto Nacional 

de Estudo e Pesquisas Anísio Teixeira) em 2013. Além disso, a alta taxa de evasão nas 

escolas – o Brasil, com 24,3%, é a terceira maior entre os 100 países com maior IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) – é a prova de que os modelos vigentes de 

educação deixaram de fazer sentido para o aluno e necessitam de mudança. Se para 

alguns a escola é considerada um “mal necessário”, outros apontam para a 

necessidade de mudança do modelo tradicionalista, mostrando que é possível inovar 

a educação e transformar a experiência do aprendizado em algo tão atraente quanto 

um filme de super-herói e mais eficiente do que os costumeiros 50 minutos de aula às 

7h15 da manhã. 

                                                           
138 O Grupo Tempos é um grupo de pesquisa coordenado pela Professora Luciana Pacheco Marques, 
constituído por alunos e alunas da Graduação e Pós-Graduação, vinculado ao NEPED/FACED/UFJF. 
Neste momento a pesquisa em desenvolvimento busca conhecer escolas inovadoras, tendo como 
principal objeto de estudo a forma como estas escolas lidam com o tempo no cotidiano escolar. 

mailto:sandrelenasilva@yahoo.com.br
mailto:alexandrafmt@hotmail.com
mailto:bibicastroandrade@hotmail.com
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Todas a escolas precisam ser assim? Todas as aulas precisam ser assim? 

Haveria alguma possibilidade de mudança? Estas são perguntas frequentemente 

feitas por diretores, professores, pais e alunos, que questionam os motivos que levam 

ao distanciamento entre a sala de aula e o mundo social exterior. A discussão nem 

sempre avança e o modelo tradicional de ensino permanece. No entanto, algumas 

iniciativas começam a mudar este quadro, com ousadia, especialmente, como 

resultante do encontro entre escola e comunidade: saem as grades, as paredes e abre-

se espaço ao diálogo. Começam a surgir as chamadas escolas inovadoras. 

Essas iniciativas, chamadas de escolas inovadoras, começam a ser percebidas a 

partir da década de 1990, quando houve a implementação de projetos com 

características que rompem com os velhos hábitos educacionais. Um dos mais 

conhecidos exemplos e o da Escola da Ponte. A Escola da Ponte é um projeto 

idealizado/realizado pelo educador português José Pacheco, que se fundou a uma 

escola em 1976, onde não há divisão de séries e a aprendizagem dos alunos ocorre 

em espaços livres. Ao falar da Escola da Ponte Rubem Alves (2012, p. 17) expressa 

seu encantamento da seguinte forma: “ao que vi me causou espanto. Era uma sala 

enorme, enorme mesmo, sem divisões, cheia das mesinhas baixas, próprias para 

crianças. As crianças trabalhavam nos seus projetos, cada uma de uma forma”. 

Segundo Pacheco apud Cosme (2016) essa inovação educacional pode ser 

entendida como um movimento implantado em escolas ou sistemas educacionais 

com o propósito de criar novas formas de organizar e implementar currículos e 

práticas educativas. Esses movimentos tentam ultrapassar as perspectivas 

tradicionais da educação, uma vez que seu propósito é produzir alternativas para 

sustentar práticas inovadoras, no interior das escolas, alterando a organização dos 

tempos e espaços nas práticas curriculares. Essas mudanças implicam novas relações 

intersubjetivas nas salas de aula e nos espaços institucionais. 

No Brasil, já temos o registro de algumas poucas iniciativas de movimentos de 

inovação educacional, no entanto, ainda prevalece um cenário de políticas públicas 

reformistas 

Diferentemente das propostas de inovação educacional, que investem 

prioritariamente em mudanças qualitativas, as reformas na educação são tentativas 
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que podem produzir resultados de caráter meramente quantitativo, não produzindo 

transformações substantivas. Quanto às propostas de reformas na educação, 

Carbonell apud Cosme (2007, p. 23) diz que: 

 
[...] comprovou-se também que algumas propostas pedagógicas 
introduzidas pelas reformas são aplicadas nas escolas há muito tempo; que 
outras jamais serão aplicadas em alguns destes, menos ainda se impostas 
por decreto e não mediante a um amplo processo de sedimentação 
formativa; e, finalmente, em outros casos, os postulados reformistas 
abortaram interessantes inovações educativas. 

 
 

O processo de formulação dessas reformas baseia-se na premissa de que é 

possível transformar a escola por meio de intervenções indutoras de fora para 

dentro, ou seja, que as escolas sejam induzidas a produzir práticas que tornem reais 

os princípios prescritos a partir das normas legais e das políticas públicas formuladas 

nos órgãos de gestão dos sistemas educacionais. 

Em sentido diferente do adotado pelas reformas que comumente partem das 

autoridades políticas para as escolas, as discussões em torno dos projetos de 

inovação educacional, no Brasil, têm ocupado teóricos da educação e professores em 

vários lugares e recebido um acompanhamento bastante intenso dos meios de 

comunicação de massa. Presente no cenário educacional brasileiro já nas duas 

últimas décadas do século XX, tem marcado presença em vários trabalhos 

acadêmicos, no entanto, ainda focando algum projeto específico ou em alguns de 

seus elementos. Ou seja, ainda não constitui tema de amplo debate entre os 

educadores nos espaços e tempos escolares. 

A perspectiva de inovação educacional é a tentativa de tornar substanciais as 

alternativas criadas a partir das práticas realizáveis nas escolas, compreendendo que 

a ideia de reforma deve ser superada, pois busca, apenas, a transformação estratégica 

de políticas educacionais, enquanto as inovações são a invenção, a criação de novas 

alternativas educativas. 

Segundo Cosme (2007), uma das características importante nos movimentos 

de inovação educacional é a centralidade nas práticas educativas como alternativa 

para a transformação da escola e superação dos problemas com a educação dos 

alunos. Para o autor, essa inovação, ao propiciar processos criativos de articulação e 
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transformação do clima escolar, além de promover uma maior integração entre os 

setores da escola, resultaria, também, na diminuição de diferentes tipos de problemas 

vivenciados, como: a violência na escola, melhoria no desempenho escolar e 

motivação de alunos e professores. 

 

Metodologia 

 

O movimento de identificação e conhecimento das propostas denominadas 

escolas inovadoras se deu, especialmente, a partir do estudo dos Projetos Políticos 

Pedagógicos das  escolas, acrescido por outras informações disponíveis na internet 

registradas em diferentes sites (site da escola, blogs, jornais, revistas dentre outros) e 

artigos científicos. 

Buscamos por indícios que nos permitissem identificar propostas e ações que 

as configurassem no âmbito de “inovadoras”. A abordagem metodológica que 

melhor atendeu às necessidades da pesquisa foi a denominada Paradigma Indiciário, 

proposta por Ginzburg (1989). 

Segundo o autor, o modelo de investigação indiciária encontra suas raízes por 

volta do final do século XIX, tendo sido usada, desde então por diferentes áreas das 

ciências, que almejam uma análise qualitativa baseada na observação de detalhes. Tal 

postura aponta para uma das marcas desta forma de investigação, que é a atenção a 

elementos que podem parecer, a um primeiro olhar, insignificantes, irrelevantes, mas 

que carregam em si informações essenciais ao que se pretende conhecer. 

Estas marcas da pesquisa indiciária podem ser reconstituídas desde que o 

investigador se dedique a compreender e agir no mundo que o cerca. Conforme 

Ginzburg (1989, p. 151), 

 

Por milênios o homem foi caçador. Durante inúmeras perseguições ele 
aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas invisíveis pelas 
pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco tufos de pelos, 
plumas emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a farejar, registrar, 
interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba. Aprendeu a 
fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante, no interior de 
um denso bosque ou numa clareira cheia de ciladas. 
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Para Montenegro e Pimentel apud Cabrera (2012), ainda que esta proposta 

metodológica não tenha sido amplamente teorizada,  

 

[...] é, de fato, amplamente operante. Sua existência remonta de data 
imemorial, confundindo‐se com a trajetória da existência do próprio homem, 
quando este, durante suas caçadas, revelava operações mentais complexas e 
precisas, realizadas com rapidez. Esse modelo se manifesta, ainda hoje, 
como patrimônio cognoscitivo transmitido de geração a geração por 
narrativas. Está presente em muitas práticas, desde a medicina até as artes 
dos sertanejos, que conseguem entender e prever o tempo, seja pelo 
comportamento das formigas, dos cupins ou de outros indícios, como a 
observação da vegetação, a posição da lua e das estrelas, o comportamento e 
o canto dos pássaros, o vento, a cor do sol e das nuvens e tantos outros sinais 

que a ciência positivista não incorpora, não valoriza. 
 

 

Para Cabrera (2012) essa investigação faz parte da própria história social do 

homem que, pela necessidade de sobrevivência, precisou interpretar e adaptar-se aos 

mais “insignificantes” sinais da natureza.  

Esta proposta metodológica nos convida a investigar o particular, recaindo 

sobre a análise de situações, casos e documentos individuais, assim, não importa a 

quantidade de dados obtidos, mas a sua relevância para o problema investigado e 

seu potencial para a elaboração de hipóteses testáveis. Aqui importa o individual, as 

características peculiares, únicas, aparentemente irrelevantes, que muitas vezes 

passam despercebidos aos olhos, mas que carregam informações relevantes e 

essenciais. É nesse sentido, de ver o não aparente, que essa proposta metodológica 

tem contribuído para encontrar indícios que qualificam a Escola Amorim Lima como 

uma escola inovadora. 

 

Escola Amorim Lima: uma escola inovadora 

 

 No movimento de pesquisa do Grupo Tempos, ao buscarmos conhecer escolas 

consideradas inovadoras, encontramos a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Desembargador Amorim Lima (EMEF Amorim Lima), a qual foi escolhida para ser 

apresentada neste texto. Partimos do pressuposto que conhecer práticas inovadoras 
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no uso dos tempos escolares e seus fundamentos possibilita que possamos construir, 

também em nossas práticas, outras alternativas ao ensino e à aprendizagem. 

 As informações aqui apresentadas sobre a Escola Amorim Lima foram 

encontradas em seu site139 e em alguns outros que trazem notícias sobre a mesma. 

O nome Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim 

Lima, não foi o primeiro desta instituição escolar que nasceu em 1956, com o nome 

de “Escola Isolada da Vila Indiana”, na cidade de São Paulo. A escola teve algumas 

outras nomeações, até que em 1968, por força de Decreto, ganhou esse nome e prédio 

de alvenaria no mesmo endereço que se encontra até hoje. 

Atualmente esta é uma escola que se constitui em um exemplo de que uma 

outra educação, uma outra escola é possível. Uma escola sem muros físicos que a 

separe da comunidade, sem salas de aulas pequenas que aprisionam professores e 

alunos, sem quadros negros e sirenes que delimitam o espaço e tempo de aula. Uma 

escola sem referenciais? Também não. Apenas uma escola que nos mostra ser 

possível uma educação escolar sem tantas amarras e limitações. Em sua história 

viveu problemas comuns a qualquer escola brasileira: alto índice de evasão dos 

alunos, falta de professores, violência, necessidade urgente de rever e melhorar o 

índice de aprendizagem e a convivência no espaço escolar.  

Foi a partir do ano de 1996, que começou uma série de pequenas ações, mas 

fundamentais, para que a escola viesse a ser um espaço melhor de convivência não 

apenas entre profissionais e alunos, mas com toda a comunidade.  

Pautada em valores como respeito e confiança a escola se abriu à mudança e, 

neste percurso, o encontro com o projeto pedagógico da Escola da Ponte e o 

vislumbre que era possível sim uma outra escola, uma outra pedagogia, uma outra 

prática pedagógica pautada em valores não apenas cognitivos, mas especialmente 

humanos. Educadores tutores, alunos tutorandos, roteiros de estudo individual, 

                                                           
139 https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/  
http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/127727/os-desafios-da-implementacao-de-um-projeto-politico-
pedagogico-inovador-o-caso-da-emef-amorim-lima/ 

https://amorimlima.org.br/ 
http://escolastransformadoras.com.br/escola/emef-desembargador-amorim-lima/ 
https://educacao.uol.com.br/album/2015/04/13/conheca-a-escola-amorim-lima-em-sao-paulo.htm  
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/08/politica/1465413699_392780.html  
http://educacaointegral.org.br/experiencias/proposta-pedagogica-da-emef-amorim-lima/  

https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/
http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/127727/os-desafios-da-implementacao-de-um-projeto-politico-pedagogico-inovador-o-caso-da-emef-amorim-lima/
http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/127727/os-desafios-da-implementacao-de-um-projeto-politico-pedagogico-inovador-o-caso-da-emef-amorim-lima/
https://amorimlima.org.br/
http://escolastransformadoras.com.br/escola/emef-desembargador-amorim-lima/
https://educacao.uol.com.br/album/2015/04/13/conheca-a-escola-amorim-lima-em-sao-paulo.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/08/politica/1465413699_392780.html
http://educacaointegral.org.br/experiencias/proposta-pedagogica-da-emef-amorim-lima/
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pesquisas, realização de atividades em grupos, avaliação por meio de portfólios, 

autoavaliação. Nada de divisão do tempo escolar em séries anuais, aulas de 50 

minutos, bimestres e semestres. Com ajuda do tutor cada aluno aprende em seu 

ritmo, em seu tempo, em um espaço coletivo de construção do conhecimento: 

responsabilidade e confiança são marcas nesse processo educativo. Ao professor uma 

formação diversificada e múltipla, uma prática compartilhada e solidária, orientação 

e incentivo à pesquisa como colaborador na construção do saber. Uma pedagogia 

como prática da liberdade, sob inspiração de Paulo Freire. Uma aprendizagem 

cooperativa, em que autonomia intelectual e moral se completam, encontra sua base 

epistemológica em Jean Piaget.  

Estes são alguns dos princípios que, a partir do momento em que a 

comunidade da Escola Amorim Lima assumiu o desafio da mudança, vem 

fundamentando seu Projeto Político Pedagógico, suas práticas, seu modo de fazer e 

viver educação escolar. 

 

Algumas considerações 

 Comumente, quando nos propomos a conhecer escolas consideradas 

inovadoras, criamos expectativas de que iremos encontrar coisas nunca antes vistas, 

ou práticas que fogem completamente a uma lógica possível em qualquer outra 

escola. A Escola Amorim Lima nos ajudou a desconstruir essa ideia e visualizar que a 

construção de escolas inovadoras é uma possibilidade muito mais próxima da 

realidade de outras escolas do que imaginamos. 

 Os princípios corajosamente adotados pela Escola Amorim Lima não 

constituem novidades teóricas em nossos cursos de formação de professores ou nas 

pesquisas na área da Educação. Essencialmente com base em uma Pedagogia como 

prática da Liberdade, sob inspiração de Paulo Freire (2001), e na aprendizagem 

cooperativa proposta por Jean Piaget (1973), estão ao alcance de qualquer outra 

escola que se proponha a esse desafio. Certamente, aqui, não apenas o conhecimento 

teórico, mas principalmente a coragem de acreditar e lutar por construir valores que 

permitam uma prática escolar inovadora. 
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo aplicar a estratégia da sala de aula invertida em aula 
prática de Bioquímica, buscando um retorno satisfatório e eficaz de aprendizado, para 
minimizar as dificuldades de entendimento do conteúdo didático, explorar as 
potencialidades de aplicação desse conteúdo, substituindo o padrão de educação em que 
apenas o professor é o provedor de informações. A metodologia da sala de aula invertida 
visa mudar os padrões do ensino presencial, na intenção de que o aluno tenha acesso prévio 
ao material didático e possa discutir o conteúdo com o professor e os demais colegas a fim de 
proporcionar um aprendizado amplo e significativo. A metodologia proposta foi realizada 
em uma turma de 35 alunos do 3º período de graduação do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – MG. Nessa abordagem os 
alunos receberam antecipadamente o roteiro para a preparação e execução da aula prática 
intitulada: “Preparo e aplicação do Reativo de Benedict na identificação de glicídios na 
urina”. O preparo da aula prática exigiu dos alunos um conhecimento prévio sobre o 
assunto, recorrendo às anotações das aulas teóricas, além de buscarem outras informações 
em sites específicos da internet e videoaulas. As atividades foram realizadas em grupos de 
quatro a cinco alunos no laboratório de Bioquímica, contendo todos os reagentes e vidrarias 
previamente preparados por eles. Os resultados foram avaliados mediante observação 
participante e da análise de relatórios elaborados pelos alunos. Nesse contexto, foi possível 
observar grande interação entre os alunos e o professor, o que possibilitou uma discussão 
bem elaborada, visto que o conteúdo foi estudado previamente. A utilização de 
metodologias que despertem o interesse e a curiosidade dos alunos pelos processos 
bioquímicos pode fazer grande diferença na relação professor-aluno e no processo de 
aprendizagem deste conteúdo. O uso de estratégias alternativas pode servir de base e 
incentivo para que outros profissionais possam arriscar na busca de aperfeiçoamento de suas 
práticas docentes e suas relações com o saber.  
Palavras-chave: Educação. Inovação. Metodologia. 

 

 Introdução 

 

 O ser humano educa quando transmite ideias, busca formas alternativas de 

ensinar valores e gerar conhecimentos, além de estar constantemente aprendendo, 

mailto:gusmaomoises@hotmail.com
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desconstruindo ideias e refazendo novas visões em todas as organizações, grupos e 

pessoas com as quais está vinculado. Neste sentido é necessário perceber que a 

educação acontece não somente em um período determinado de tempo, mas ao 

longo da vida (BRANCO; ALVES, 2015). 

O modelo da educação parte da proposição de que o mais importante é 

aprender a aprender, desenvolver nos indivíduos seu potencial de aprendizado 

permanente. Ao mudar o conceito do aprendizado, muda-se a forma de aprender e a 

forma de ensinar. Diante desse contexto e focando no papel do professor, Behrens 

(2006, p.14) argumenta que a docência deve ser crítica e reflexiva e propõe que “a 

aprendizagem passa a ter foco na visão complexa do universo e na educação para a 

vida”.  

Há muitos anos na educação predomina-se a perspectiva tradicional em que o 

conhecimento é concebido como algo estático e objetivo, e o professor cumpre apenas 

o papel de transmiti-lo. O aluno, por sua vez, é visto como um receptor passivo desse 

conteúdo transformado em objetos de ensino (BARBOSA; BARCELOS BATISTA, 

2015). Portanto, diversas iniciativas estão sendo discutidas com a finalidade de 

colocar em prática a educação para uma autonomia significativa, reflexiva e crítica 

(BANHARA et al., 2014). 

Segundo Schneider et al. (2013), alguns autores têm apresentado a Sala de 

Aula Invertida como uma metodologia que inverte a lógica de organização da escola, 

de forma a contribuir para independência do aluno na construção do conhecimento, 

de acordo com suas características e estilo de aprendizagem. Sendo assim, o papel do 

professor é o de mediador entre o conhecimento e o aluno. Em síntese, esta 

metodologia promove a participação ativa dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem, utilizando-se de vários meios para alcançar os objetivos propostos.  

Nesse sentido, o conteúdo é estudado pelos alunos antes da aula presencial, 

sendo que o assunto a ser abordado é apresentado aos alunos por meio de diversos 

recursos, como videoaulas, roteiros, e listas de exercícios. A sala de aula é utilizada 

para atividades complementares, como por exemplo: tirar dúvidas em relação ao 

conteúdo previamente estudado, promover atividades, estimular o debate e 
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discussões em relação ao tema abordado, proporcionar ao estudante um aprendizado 

mais amplo e completo (BERGMANN; SAMS, 2012). 

Neste tipo de aprendizagem o aluno assume uma postura mais ativa, na qual 

ele resolve problemas, desenvolve projetos e, com isto, cria oportunidades para a 

construção de conhecimento. Diversas universidades têm inovado seus métodos de 

ensino, procurando adequá-los para que possam explorar os avanços das tecnologias 

educacionais, bem como minimizar a evasão e o nível de reprovação (VALENTE, 

2014). Nas instituições onde a proposta de sala de aula invertida foi adotada 

observou-se o progresso dos alunos nos testes, empenho e atitudes. As notas dos 

educandos se apresentaram melhores, além deste progresso os pais se mostraram 

mais envolvidos acompanhando seus filhos nos estudos (JOHNSON, 2012; 

BRUNSELL; HOREJSI, 2013). 

A metodologia da sala de aula invertida consiste em fornecer antecipadamente 

material de apoio de modo que o aluno possa estudar o conteúdo antes de frequentar 

a sala de aula. Com base no material estudado, o aluno responde previamente a um 

conjunto de questões, e o professor antes de ministrar a aula, verifica as questões 

mais problemáticas, e que devem ser trabalhadas em sala de aula. Durante a aula, as 

discussões são intercaladas com questionamentos de modo que todos os alunos e o 

professor possam acompanhar o nível de compreensão sobre os conceitos em 

discussão.  

Como as tecnologias da informação e comunicação estão cada dia mais 

presentes na vida dos indivíduos, tornou-se comum encontrar alunos que utilizam 

dispositivos eletrônicos; portanto, a escola não pode ficar afastada dessa realidade 

(SOUZA, 2013). Segundo dados da literatura a resistência na adoção desta prática, 

possivelmente, esteja na ideia de que sala de aula invertida pressupõe-se do uso de 

tecnologias. É frequente a reação de professores que abandonam essa metodologia 

ativa por estar preso a esse pressuposto. Pela visão tradicional é possível desenvolver 

a metodologia da sala invertida para leitura prévia de textos, parte de livros (e-

books) ou artigos que serão discutidos em um segundo momento dessa estratégia, 

utilizando laboratórios práticos (ROCHA, 2014). 
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Entre os desafios para a implementação da abordagem Sala de Aula Invertida 

está a resistência dos alunos ao novo método, por exigir que eles trabalhem em casa 

ao em vez de serem expostos ao conteúdo pela primeira vez em classe. Alguns 

alunos apresentam a falta de aula expositiva e o aumento de responsabilidade pela 

sua aprendizagem fora do horário de aula como algo prejudicial (WILSON, 2013). 

Este estudo teve como objetivo aplicar a estratégia da sala de aula invertida 

em aula prática de Bioquímica, buscando um retorno satisfatório e eficaz de 

aprendizado. 

 

Material e métodos 

 

 A metodologia proposta foi realizada em uma turma de 35 alunos do 3º 

período de graduação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Centro de 

Ensino Superior de Juiz de Fora – MG. Nessa abordagem cada equipe recebeu 

antecipadamente o roteiro para a preparação e execução da aula prática intitulada: 

“Preparo e aplicação do Reativo de Benedict na identificação de glicídios na urina”. 

O preparo da aula prática exigiu dos alunos um conhecimento prévio sobre o 

assunto que foi abordado, além de terem uma noção sobre os materiais e reagentes 

que foram utilizados durante a experimentação. Para adquirir tais informações os 

alunos recorreram aos conteúdos abordados anteriormente em aulas teóricas, além 

de buscarem outras informações em sites específicos da internet e videoaulas. 

Para a condução dos ensaios, grupos de quatro a cinco alunos se reuniram nas 

bancadas do laboratório de Bioquímica, contendo todos os reagentes e vidrarias 

previamente preparados por eles. 

O roteiro de aula prática a ser conduzida continha todas as sequencias para a 

execução do experimento, sendo estas divididas em três etapas: 

 

1. Preparo do reativo de Benedict: O reativo foi preparado colocando em um 

tubo de ensaio limpo e seco 1mL de solução de sulfato cúprico 0,2N e 2mL de 

carbonato de sódio 1N, acrescentado a essa solução, 1mL de citrato de sódio na 
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concentração de 10%. Colocou-se este tubo em banha de água fervente por dois 

minutos e depois resfriado em água corrente.  

2. Uso do Reativo de Benedict: Nesta etapa foi realizado o teste do reativo 

preparado na etapa anterior, acrescentando-se ao tubo já resfriado 1mL de solução de 

glicose a 1% e este foi colocado novamente em água fervente por dois minutos e 

depois resfriou-se em água corrente. 

3. Verificação da presença de glicose na urina: Para avaliar a glicosúria foram 

enumerados cinco tubos de ensaio limpos e secos e adicionado em cada um deles 

2mL do reativo de Benedict. Logo em seguida foi adicionado a cada um deles quatro 

gotas de urina de um paciente desconhecido, porém nos tubos de número 2, 3, 4 e 5 

acrescentou-se uma solução de glicose a 1%. O tubo 1 não recebeu a solução de 

glicose 1%, sendo este o tubo controle. No tubo 2 foi adicionado 1 gota da solução de 

glicose 1%, o tubo 3 adicionou-se 4 gotas, o tubo 4 adicionou-se 8 gotas e o tubo 5 

adicionou-se 40 gotas. 

Os resultados obtidos neste ensaio foram avaliados pelo teste colorimétrico, 

visto que o reativo de Benedict apresenta na sua composição sulfato cúprico (Cu2+) o 

que lhe confere uma coloração azul.  

Após a obtenção dos resultados cada equipe elaborou um relatório que foi 

entregue ao professor para que o mesmo realizasse as devidas correções e posterior 

discussão em sala de aula, tornando o aprendizado mais efetivo.  

 

Resultados e discussão 

 

Os resultados foram avaliados mediante observação participante e da análise 

de relatórios elaborados pelos alunos.  

No laboratório os alunos se envolvem mais ativamente nas atividades 

gostando mais de aprender. Isso ocorreu porque a inteiração entre os membros das 

equipes para o desenvolvimento da prática criou um contexto mais realista e 

consequentemente mais efetivo, aumentando assim o nível de interesse dos alunos 

para a aprendizagem. 
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Foram poucos os estudantes que demonstraram um desconforto com a nova 

metodologia de aprendizagem. Isso talvez seja devido a uma ideia educacional em 

que está estabelecido que o professor ensina e o aluno aprende. 

Em relação aos resultados encontrados na realização do experimento pode-se 

verificar que após o preparo do reativo de Benedict na primeira etapa observou-se 

que não houve mudança de coloração, confirmando que não havia contaminação na 

solução (Figura 1A). No entanto, no teste de uso do reativo, após a adição de glicose 

1% ao reativo a solução apresentou coloração laranja-tijolo, indicado que a glicose 

por ser um glicídio redutor, reduziu os sais de cobre presente no reativo de Benedict 

(Figura 1B). 

 

  

                          A                                                                  B 

FIGURA 1:  Preparo do reativo de Benedict (A) e reação após adição de glicose a 1% 

(B). 

 

O teste de avaliação de glicose na urina não apresentou alteração na coloração 

do reativo (Tubo 1), indicando a ausência de glicose na amostra de urina utilizada. 

 As demais soluções apresentaram colorações do verde até o amarelo, sendo 

que essa variação da coloração se deve às concentrações crescente de glicose 

adicionada em cada tubo. Quanto maior a concentração de glicídios, mais sais de 

cobre serão reduzidos e mais intensa será a mudança de cor (Figura 2). 
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FIGURA 2: Teste do Reativo de Benedict em amostra de urina. 

 

As discussões realizadas pelos alunos após a obtenção dos resultados 

experimentais foram importantes para o aprendizado mais efetivo, confirmando que 

a aplicação do reativo é de grande importância na identificação da glicosúria, sendo 

utilizado em locais com baixos recursos, como unidades básicas de saúde, sendo este 

método uma forma qualitativa para identificação de glicídios na urina. Uma vez a 

análise da urina apresentando resultado positivo, faz-se necessário o 

encaminhamento do paciente para testes mais precisos em outros líquidos biológicos, 

preferencialmente o sangue.  

 

Considerações finais 

 

Observou-se que durante a condução da aula prática houve interação entre os 

alunos e o professor, o que possibilitou uma discussão bem elaborada, visto que o 

conteúdo foi estudado previamente.  

 Sendo assim, os alunos tiveram a oportunidade de se envolverem de forma 

mais profunda com o conteúdo, bem como no preparo dos materiais para o 

desenvolvimento da aula prática, adquirindo maior autonomia.  

Ao final, concluiu-se que alguns pontos da metodologia funcionam bem e 

outros não, pois a proposta necessita da dedicação dos alunos e do professor, por 
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requerer bastante esforço coletivo para alcançar os objetivos. Contudo, observou-se 

que a experiência da sala de aula invertida em uma aula prática de bioquímica 

alcançou, com êxito, seus objetivos. 
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 Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os avanços na produção de 

textos escritos conquistados por uma criança matriculada no 5º ano de uma escola 

pública de Juiz de Fora – MG, que participou dos atendimentos pedagógicos 

desenvolvidos no primeiro semestre de 2017, no interior do Projeto de Extensão 

“Oficina de Produção de Textos no Ensino Fundamental”, realizado no Laboratório 

de Alfabetização (Faced/UFJF), coordenado pela professora Suzana Lima Vargas. 

Na sala destinada ao desenvolvimento do projeto, são ofertados atendimentos 

pedagógicos semanais para grupos de quatro a seis crianças, visando promover 

situações didáticas de escrita, revisão e reescrita que favoreçam a reflexão linguística 

acerca dos aspectos discursivos, textuais e normativos envolvidos na construção de 

textos escritos.  

O diagnóstico e a organização das atividades destinadas ao sujeito da pesquisa 

se pautaram em três questões orientadoras: O que a criança já sabe fazer? O que a 

criança está tentando fazer? O que a criança não está conseguindo fazer sozinha e 

precisa de ajuda? (CALKINS, HARTMAN e WHITE, 2011). Essa postura 

investigativa orientou as interações em torno do processo de produção escrita, pois 

foi preciso observar como a criança se comportava diante da proposta de escrita e 

qual grau de autonomia apresentava para iniciar a tarefa e/ou executá-la sem ajuda. 

mailto:aclaudia.angelo@gmail.com
mailto:drielyassantos@gmail.com
mailto:suzana_lima@uol.com.br
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Constatamos que tais perguntas nos auxiliaram tanto na organização de atividades 

que levassem a criança a refletir sobre sua produção de texto durante a revisão e a 

reescrita, quanto na escolha do método de avaliação dos textos, em forma de bilhetes 

ou por meio de diálogos face a face, com elogios sobre o que foi conquistado pela 

criança e comentários relacionados ao que ainda precisava ser melhorado naquele 

texto (PENTEADO E MESKO, 2006). 

As análises foram realizadas a partir de textos elaborados pelo aluno 

registrados em seu caderno, entre outras atividades, que nos permitiram verificar sua 

a alternância e avanços no processo de produção textual, prestando atenção a 

questões de estrutura, conteúdo, aspectos semânticos, sintáticos, lexicais e 

ortográficos.  

 

Referencial teórico 

 

Partindo de um aporte teórico que sustentasse nossa pesquisa, assumimos a 

concepção de linguagem como forma de interação, conforme preconizado por 

Geraldi (1991) e, a partir dela, compreendemos a escrita como uma construção que se 

processa na interação entre os sujeitos, sendo a revisão e a reescrita momentos que 

demonstram a vitalidade desse processo construtivo. Compartilhamos ainda a ideia 

de que a produção textual diz respeito às escritas que fazem sentido, ainda que 

“prejudicada por problemas ortográficos e estruturais” (GERALDI,2006, p.130). 

Decidimos então trabalhar com a escrita de textos reais, que fizessem parte não só do 

universo escolar, mas que gerassem também sentido para a criança fora desse 

ambiente.  

Nesse contexto, colocamos em diálogo a ideia de produção textual em 

conformidade com a abordagem feita pelos Parâmetros Curriculares de Português 

Nacionais (PCNs) que apontam a seguinte orientação “O trabalho com produção de 

textos tem como finalidade formar escritores competentes capazes de produzir textos 

coerentes, coesos e eficazes.” (BRASIL, 1997, p.47). A esse respeito, lembramos das 

das palavras de Perissé quando afirma que “para aprender a escrever é preciso 
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escrever.” (2004, p.71), ou seja, não existe outra forma de desenvolver a competência 

escrita nas crianças sem que elas possam experimentar esse processo. 

Em consonância a isso, torna-se importante a discussão sobre os processos de 

escrita de um texto. Entendemos que essa ação vai muito além da de grafar letras, 

pois “produzir um texto é uma atividade extremamente complexa que exige 

múltiplas capacidades e que necessita de uma aprendizagem lenta e prolongada.” 

(PASQUIER e DOLZ, 1996, p.1). Acreditamos que o sucesso na construção de 

escritores competentes está diretamente relacionado a professores que compartilham 

dessa ideia, de que produção textual é um trabalho, e direcionam suas práticas para o 

ensino dessa atividade. 

 

Metodologia 

 

Os resultados aqui apresentados são uma breve análise de situações didáticas 

desenvolvidas nas interações com a criança, durante os momentos de produção 

textual com base no método de pesquisa qualitativa que “corresponde a um 

procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável, a índices 

não previstos, ou a evolução das hipóteses” (BARDIN, 1997, p. 115 apud ÁVILA et. 

al, p. 5, 2017). Ainda nesse contexto, Creswell (2007) explica que: 

 
A investigação qualitativa emprega diferentes alegações de conhecimento, 
estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados. Embora 
os processos sejam similares, têm passos únicos de análise de dados e usam 
estratégias diversas de investigação (CRESWELL, 2007, p.184).  
 

Em consonância a essa contribuição e entendendo a diversidade nas formas de 

análise existentes, acreditamos que o estudo de caso é o caminho que melhor se 

encaixa em nossa pesquisa. 

 

 O sujeito 

 

As experiências aqui relatadas tiveram como sujeito um aluno (o qual 

chamamos neste trabalho pelo nome fictício Caio, com o intuito de preservar sua 

identidade) do Ensino Fundamental  de uma escola pública de Juiz de Fora, que 
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chega ao 5º ano, ainda oscilando entre os níveis de alfabetização pré-silábico e 

silábico, segundo níveis de escrita propostos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

(1986). Passou pelo processo de reprovação devido à dificuldade da apropriação do 

sistema de escrita alfabético e acabou sendo indicado para participar de uma das 

turmas do projeto. Inicialmente seu atendimento era realizado dentro da própria 

escola, no período regular das aulas, em uma turma destinada a crianças em situação 

semelhante de atraso escolar.  

Sua grande vontade de aprender a ler e escrever o levou a solicitar à 

professora, que o incluísse também na turma mais avançada, que já realizava 

atividades de produção escrita. Para os alunos desta segunda turma, os encontros 

aconteciam no contraturno da escola regular, e os atendimentos ocorriam no 

Laboratório de Alfabetização. Sendo assim, ele passou a frequentar dois 

atendimentos semanais, compreendendo atividades para apropriação do código 

escrito e habilidades de produção textual. 

 

O contexto 

 

A experiência aconteceu no primeiro semestre de 2017, na sala do Laboratório 

de Alfabetização na Universidade Federal de Juiz de Fora. Os encontros ocorreram 

nas sextas-feiras, das 14h às 16h.  

 

Análise dos dados 

 

O processo de alfabetização e os avanços notórios e vertiginosos de Caio nos 

levaram a relatar essa experiência. Nesse sentido, trazemos exemplos de textos e 

análises de como esse percurso se deu e apontamos alguns fatores que contribuíram 

no aprimoramento das escritas do aluno: 

• diagnóstico e organização de atividades: O que o aluno já sabe? O que o aluno 

precisa aprender? 

• desenvolvimento de atividades que levaram o aluno a refletir sobre os 

processos de produção textual; 
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• alternância de um processo de produção textual para outro, prestando atenção 

a questões de estrutura, conteúdo, aspectos semânticos, sintáticos, lexicais e 

ortográficos; 

• escolha do método de avaliação dos textos, em forma de bilhetes ou por meio 

de diálogos face a face, com elogios sobre o que foi conquistado pela criança e 

comentários relacionados ao que ainda precisava ser melhorado naquele texto. 

Em relação ao primeiro tópico levantado – que aponta a preocupação em 

diagnosticar o que o aluno já sabe, para, assim, termos uma orientação para o 

planejamento das atividades – trouxemos o exemplo 1, um ditado conceitual, 

realizado no dia 24 de março de 2017 com as seguintes palavras: 1. apontador 2. 

tesoura 3. caderno 4. borracha 5. lápis 6. giz.  

Apresentamos a seguir uma cópia do ditado realizado e, após, a análise da 

atividade proposta:  

 

 

 

Ao observarmos com atenção a escrita do aluno, foi possível perceber uma oscilação 

entre os níveis pré-silábico e silábico. Na segunda palavra, por exemplo, ao tentar 
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escrever “tesoura” o aluno escreve “tinca”, há correspondência apenas para a 

primeira e a última sílabas. Já na terceira palavra, ao escrever “kdno”, podemos 

observar as seguintes correspondências: k-ca/d-der/no-no. Outro exemplo de 

correspondência de nível silábico é a quinta palavra, na qual o aluno acerta a 

primeira sílaba completamente e representa “pis” pela vogal “i”. A ultima palavra, 

também merece destaque ao percebermos a dificuldade dele (comum para iniciantes 

na escrita) em escrever palavras de uma única sílaba. 

Passando para o segundo tópico - desenvolvimento de atividades que levaram 

o aluno a refletir sobre os processos de produção textual – apresentamos o exemplo 

de número 2: um cartão para a mãe confeccionado no dia 12 de maio de 2017 e o 

exemplo 3: uma história de lobo que enviamos como tarefa de casa no mesmo dia. 

Abaixo apresentamos o rascunho do trabalho realizado, uma vez que a versão 

final foi levada pelo aluno para entregar à mãe. Em seguida, levantamos alguns 

pontos em relação à escrita desenvolvida por Caio nesta atividade. 

 

 

 

A referida atividade foi proposta no primeiro dia em que Caio compareceu à 

turma mais avançada do projeto. A escrita do aluno foi individual, mas teve 

completa mediação durante todo o processo. Éramos duas voluntárias na turma, 

enquanto uma auxiliava Caio, a outra ajudava as demais crianças. Realizamos um 

atendimento totalmente individualizado com o aluno, pois o mesmo apresentava um 

nível de dificuldade maior que o dos outros, que já eram alfabéticos. Nesse processo, 

foi preciso ajudá-lo a pensar em cada sílaba e quais letras as formavam e utilizar uma 

ficha com as letras do alfabeto (pois algumas ele não sabia grafar).  

Observamos a presença de alguns erros ortográficos, mas, entendendo o 

avanço já alcançado pelo aluno e acreditando que o processo de ensino e 

aprendizagem na construção de textos deve acontecer de forma gradual, optamos 
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por priorizar a reflexão em torno da discursividade. Compreendemos, que desta 

forma, o aluno vai construindo novas habilidades a cada texto, sem que seja preciso 

realizar um trabalho de reescrita maçante, em que todos os erros são marcados. 

Acreditamos que, além dessa postura se pautar na ideia (da qual não 

compartilhamos) de higienização da superfície textual, o aluno acaba desmotivado e 

não conseguindo absorver tantas informações. 

Nesse sentido, valorizamos o grande esforço de Caio ao conseguir escrever 

esta mensagem, um texto com sentido e que se encaixa dentro de seu gênero textual. 

Além disso, percebemos marcas de autoria expressas pela subjetividade dos dizeres. 

O aluno não escreveu uma mensagem generalista que serviria para qualquer criança 

entregar para qualquer mãe. Pelo contrário, ele coloca em voga sua individualidade, 

expondo situações e sentimentos próprios dele e de sua mãe. 

O próximo exemplo, ainda dentro do segundo tópico, se refere a proposta de 

uma história de lobo. Essa atividade havia sido realizada na semana anterior pelas 

outras crianças da turma (quando Caio ainda não participava deste grupo). Ao 

perceber que os outros alunos haviam escrito um texto que ele ainda não tinha 

escrito, demonstrou interesse em escrever também. Sugerimos que ele fizesse em 

casa e ele aceitou prontamente. Explicamos que a ajuda de um adulto poderia ser 

solicitada caso houvesse alguma dúvida e ele optou por pedir que sua irmã fosse sua 

escriba. Abaixo segue o texto de Caio e a análise de alguns aspectos que resolvemos 

destacar. 
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Logo de início, destacamos a extensão do texto de Caio quando há um escriba 

lhe auxiliando. Esta postura nos sinalizou que, talvez, o problema do aluno estava de 

fato na apropriação do Sistema de Escrita Alfabético (SEA) e não na produção do 

texto em si. Observamos, com isso, uma narrativa oral com enredo bem definido, 

sequência lógico-temporal, demarcação de espaço e construção de diálogos. 

No que se refere ao terceiro tópico que elencamos - alternância de um processo 

de produção textual para outro, prestando atenção a questões de estrutura e aspectos 

lexicais e ortográficos – trazemos outro exemplo, o texto: “O Guloso”, escrito no dia 

09 de junho de 2017. Segue abaixo uma cópia do texto produzido e, em seguida, a 

análise construída a partir deste trabalho.  

 



     957 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

 

 

Este trabalho consistia em produzir um texto escrito de um livro (“O Guloso”, 

de Lilian Sypriano e Cláudio Martins) composto apenas por imagens. Dado o 

avançar do desempenho de Caio, optamos por deixá-lo escrever de forma mais 

autônoma neste dia. Realizamos intervenções com todos os alunos de igual forma e 

as dúvidas também foram respondidas, mas não oferecemos nenhuma atenção 

exclusiva. 

Dentre as interações realizadas, uma nos chamou atenção, devido ao fato de 

que, através dela, percebemos o quanto a contribuição do professor pode implicar 

diretamente na melhora do texto do aluno.  

Caio disse que havia terminado seu texto, ele havia escrito quatro linhas. 

Entretanto, percebemos que o desfecho da história estava pouco detalhado e alguns 

fatos não foram mencionados. Foi então, que dissemos isso a ele, face a face, 

explicando que o fim da história poderia ser mais bem explorado e que outros fatos 

aconteceram e não foram narrados. Neste momento estávamos priorizando a 

discursividade. 

Caio apresentou a dificuldade em encontrar uma palavra para continuar o 

texto, um conectivo para iniciar o parágrafo seguinte. Ao ouvirmos a dúvida do 

aluno, utilizamos um jogo dos marcadores de tempo e apresentamos várias opções, 

trabalhando assim a textualidade.  
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O aluno se envolveu tanto durante estas duas ações que acabou por escrever 

mais três linhas no texto (que quase dobrou de tamanho) e utilizou, em uma mesma 

frase, dois marcadores de tempo para dar prosseguimento à narrativa (“mais tarde” e 

“depois”). 

Por fim, discorrendo sobre o quarto tópico – escolha dos métodos de avaliação 

– trouxemos o exemplo 5, que consiste em um bilhete, escrito por uma das 

voluntárias, sugerindo a correções no texto “O Guloso”, apresentado acima. 

Apresentamos, a seguir, o bilhete e, depois, algumas observações no que se refere à 

reflexão proposta. 

 

 

 

Ressaltamos, como já explicado no exemplo anterior, que esta não foi a única 

proposta de reflexão, sobre este texto, que realizamos. Optamos, anteriormente, 

também, por interações face a face durante a primeira escrita do texto. 

Nesse sentido, iremos focar nossa análise no bilhete, pois as interações 

dialogais já foram relatadas no exemplo anterior. Primeiramente, iniciamos com 

elogios ao avanço e esforço do aluno e ao texto especificamente. Depois apontamos 

aquilo que pode melhorar na escrita. Levando em consideração que aspectos 

discursivos e textuais já haviam sido trabalhados oralmente, optamos por priorizar 

neste momento questões de ortografia, segmentação e ausência de palavras que 

trariam mais sentido ao texto.  
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Desta forma, aliamos o bilhete às marcações na superfície textual, 

posteriormente ao dialogo, diversificando as formas de correção e também o que foi 

priorizado em cada uma delas. Sempre respeitando o tempo do aluno, reconhecendo 

e elogiando seus avanços e acertos, buscando compreender qual a melhor forma de 

ajudá-lo a construir seu conhecimento e qual aspecto deve ser explorado em cada 

momento de produção textual. 

  

Conclusão 

 

Ao final do processo, entendemos que as interações realizadas exerceram 

papel decisivo nos avanços conquistados pela criança, pois sempre tentamos nos 

manter como interlocutoras, trabalhando em conjunto o texto, negociando sentidos, 

analisando as escolhas dos recursos linguísticos e construindo com o aluno a 

compreensão de que a tarefa de revisar e reescrever implica o ajustamento do seu 

texto ao leitor. 

Elencamos ainda como parte fundamental para o sucesso da experiência, o 

entendimento da escrita como processo, e a escolha de diferentes recursos no sentido 

de avaliar o desempenho do aluno, fazendo com que seus avanços acontecessem de 

forma gradual. Temos ciência que ainda há muito o que ser trabalhado, mas não 

podemos deixar de mencionar as conquistas alcançadas. 

Compreendemos também, que somente o exercício constante fará com que a 

criticidade das crianças aumente ao ponto de torná-las independentes nos processos 

de criação. Não temos a ilusão de que o ensino dessas habilidades seja tarefa fácil, 

mas concordamos com Calkins “O importante para os professores saberem é que [...] 

problemas ocorrerão sempre, e os problemas não significam que a oficina seja um 

fracasso e não querem dizer que você e seus alunos não são geneticamente ligados a 

esse tipo de instrução.” (2008, p.37). Dessa maneira, torna-se importante a 

consciência do educador no que se refere a dois quesitos importantes: a formação 

continuada (que permitirá uma prática cada vez mais atualizada e pautada nas novas 

discussões educacionais) e a auto avaliação (que, a cada trabalho, indicará pontos 
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positivos e negativos da prática, trazendo uma reflexão do próprio trabalho em busca 

de constantes melhoras). 

Apesar de saber que “problemas acontecerão”, só formaremos crianças 

escritoras de textos mediante a prática constante de escrever. Acreditamos assim 

como Perissé (2004) que a rapidez e a espontaneidade serão adquiridas com o tempo 

e com o treino pelos caminhos da escrita. 
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HISTÓRIA DA ÁFRICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ABORDAGEM 

PARA O SÉTIMO ANO 

 

Dayanne Busato Romano140 

 

Este trabalho é fruto da disciplina ‘Ensino de História da África e da cultura 

afro-brasileira: Usos das literaturas africanas no ensino da História’, ofertada pelo 

programa de Pós-graduação em Ensino de História (PROFHISTÓRIA), na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A proposta de trabalho final do Professor Dr. Sílvio Carvalho consistiu em um 

planejamento de atividade didática utilizando a literatura africana.  

Neste, foram utilizados os seguintes materiais para planejamento e aplicação: 

- a Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias para o 

Exame Nacional do Ensino Médio; 

- o livro didático História Fundamental, 7º ano, das autoras Elaine Senise 

Barbosa e Maria Helena Valente Senise, 1ª edição da editora Atual, São Paulo: 2011; 

- trechos do livro de Alberto da Costa e Silva A enxada e a lança: a África antes 

dos portugueses. 2, ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996; e 

-trechos do livro de Alberto da Costa e Silva A África explicada aos meus filhos. 

2ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para a 

disciplina escolar História, 

 
A apropriação de noções, métodos e temas próprios do conhecimento 
histórico, pelo saber histórico escolar, não significa que se pretende fazer do 
aluno um pequeno historiador e nem que ele deve ser capaz de escrever 
monografias. A intenção é que ele desenvolva a capacidade de observar, de 
extrair informações e de interpretar algumas características da realidade do 
seu entorno, de estabelecer algumas relações e confrontações entre 
informações atuais e históricas, de datar e localizar as suas ações e as de 
outras pessoas no tempo e no espaço e, em certa medida, poder relativizar 
questões específicas de sua época. (BRASIL, 1998. P. 40.) 
 

                                                           
140 Aluna do curso de Mestrado Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA) pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
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As ‘competência e habilidades contidas na Matriz de Referência citada 

anteriormente correspondem a um guia para o trabalho em sala de aula que pretenda 

seguir os PCN’s. Por isso a opção em direcionar o ensino dos conteúdos de forma a 

proporcionar o desenvolvimento delas ainda no ensino fundamental. 

Para isso e para esta proposta, cabe ao professor iluminar os debates em torno 

da História da África (pois ela ocupa um espaço importante no currículo de história) 

incluindo textos literários por exemplo, distinguindo os diferentes discursos que 

incidem sobre a história, levando os alunos a compreensão, comparação, 

identificação, interpretação, avaliação, e demais verbos presentes na tal Matriz. 

 

Transposição didática 

 

O conteúdo acerca da História da África proposto no referido livro didático 

denomina-se ‘África do Norte e Ocidental’, e contempla assuntos como ‘Os berberes’. 

A narrativa desse tópico ressalta o estilo de vida dos povos que ocupam o deserto e 

suas peculiaridades, bem como as rotas comerciais traçadas e controlados por eles, 

ligando o Norte da África ao Sahel. Para corporificar a narrativa, um fragmento do 

texto A enxada e a Lança: África antes dos portugueses, de Alberto da Costa e Silva, 

é lido por um aluno que se proponha a fazê-lo e em seguida discutido com a turma: 

 
[...] Deixava o Saara de ser uma espécie de terra de ninguém, para ver-se 
apossado pelas tribos nômades que conheciam os seus caminhos – marcados 
pela existência de poços d’água e de oásis – e deles cuidavam [...]. O deserto 
tornava-se, assim, um mar interior, um mar de aridez que, graças ao 
dromedário, podia ser percorrido pelo homem. A partir de então, [o deserto] 
ligaria também o mundo mediterrâneo ao país dos negros, em vez de apenas 
separá-los. 
É verdade que os berberes continuaram a morar em tendas e a levar de 
estepe em estepe seus rebanhos. Mas passaram a ter na pilhagem, na 
proteção das caravanas e no comércio novos meios de aquisição de riqueza. 
[...] (SILVA, 1996, P.249.) 
 

Dois pontos aqui merecem ser discutidos: o primeiro acerca da habitação de 

uma região desértica e os mecanismos de sobrevivência utilizados para lá se viver; o 

segundo acerca da mudança de atividades realizadas por essa população ao longo do 

tempo. Tais discussões contemplam as competências 1, 2, 4 e 6, sendo ‘Compreender 

os elementos culturais que constituem as identidades.’, ‘Compreender as 
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transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas 

e culturais de poder.’, ‘Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu 

impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social.’, e ‘Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no 

espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.’, respectivamente. 

O debate proporciona também o desenvolvimento das habilidades 1, 2, 10, 11, 

14, 15 e 16, sendo ‘Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes 

documentais acerca de aspectos da cultura;’, ‘Comparar pontos de vista expressos em 

diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura;’, ‘Identificar registros sobre o 

papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social;’, 

‘Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas 

implicações sócio-espaciais;’, ‘Identificar em fontes diversas o processo de ocupação 

dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem;’, ‘Analisar de 

maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em 

consideração aspectos históricos e(ou) geográficos;’, e ‘Reconhecer a função dos 

recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as 

mudanças provocadas pelas ações humanas.”. 

 Um outro tema dentro do conteúdo se refere aos povos de Bilad al-Sudan, 

tendo em foco o conceito de etnia, com destaque dado pelo livro aos tuaregue. Vale 

relembrar com os estudantes as etnias indígenas do Brasil pré-colonial (conteúdo 

abordado no 6º ano e aprofundado no 7º ano do Ensino Fundamental II), tentando 

aproximar a ideia do aluno ao fato de que tanto na África como na América, 

existiam, antes da colonização, populações com costumes e organizações sociais 

diversas e muito diferentes da civilização atual. 

A discussão prossegue após a leitura da páginas 16 e 17 de A África explicada 

aos meus filhos de Alberto da Costa e Silva, realizada por alunos que se dispuserem 

a fazê-lo. O trecho trata da diversidade étnica e cultural africana: 

Os africanos que vivem ao norte do Saara são diferentes dos que vivem ao sul? 

Os que vivem ao norte são predominantemente brancos, e os que vivem ao 

sul, negros. Mas estes também são diversos entre si. Um amara da Etiópia é tão 

distinto de um ambundo de Angola quanto, na Europa, um escandinavo de um 



     964 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

andaluz. E um jafolo do Senegal é diferente de um xona de Zimbabué como um russo 

de um siciliano. 

Na região meridional do continente, há um complicador: os chamados coissãs, 

que compreendem os bosquímanos e os hotentotes. São, povos baixos, pardo-

amarelados, com face e nariz achatados, olhos estreitos como os dos chineses, cabelos 

que de tão encarapinhados mais parecem com gorros feitos de pimenta-do-reino, e 

falam línguas que possuem cliques ou estalidos com valor de consoantes. Os coissãs 

ocupavam, no passado, a maior parte do sul da África, mas foram sendo expulsos 

para as áreas semidesérticas, primeiro pelos negros e, depois, pelos colonizadores 

brancos. 

A África é riquíssima de línguas e culturas. Falam-se no continente mais de 

mil idiomas. (...) Algumas dessas línguas, como o hauçá e o suaíli, são faladas por 

dezenas de milhões de pessoas numa área geográfica bem extensa. (...) Numa área 

onde predomina determinado idioma, pode haver pequenos bolsões de outro. Ou de 

outros. Muitas vezes dois grupos vizinhos se expressam em línguas inteiramente 

diferentes. E podem ter valores e maneiras de viver também distintos. Ou, ao mesmo 

tempo, semelhantes e diferentes. Ou até conflitantes. 

Você pode nos dar um exemplo? 

Posso. A mais oriental das cidadezinhas iorubas fica a pouco mais de uma 

centena de quilômetros da mais ocidental das aldeias ibos, na Nigéria. Entre os 

iorubas, o nascimento de gêmeos é celebrado como um acontecimento positivo, e a 

mãe é tida como favorecida pelas divindades. Já entre os ibos, os gêmeos eram, no 

passado, considerados uma abominação e abandonados na floresta, enquanto a mãe 

tinha de se submeter a cerimônias de purificação. E não param por aí as oposições e 

dessemelhanças entre os dois povos. No plano político, enquanto os iorubas se 

organizavam em cidades-estados, com um rei sagrado, entre os ibos predominava a 

ausência de Estado, com as comunidades regidas pelos conselhos de anciões. 

Não só as culturas diferem de povo para povo, como se foram modificando ao 

longo dos séculos. Há, contudo, certos traços comuns a todas elas, de modo que se 

pode falar de uma cultura africana como nos referimos a uma cultura europeia, ainda 
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que sejam tão distintos os modos de vida em Portugal e na Finlândia. (SILVA, 2013, 

PP.16-17) 

Diante do exposto, a diversidade presente no continente é o assunto principal 

da discussão, que segue conforme as competências 1, 3, 5 e 6, correspondendo a 

‘Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.’, ‘Compreender 

a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, 

associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.’, ‘Utilizar os 

conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania 

e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.’, e 

‘Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em 

diferentes contextos históricos e geográficos.’. 

Quanto as habilidades que se desenvolvem ao longo da atividade, podem ser 

contempladas 1, 2, 3, 7, 12, 13, 14 e 15, sendo elas ‘Interpretar historicamente e/ou 

geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura;’, ‘Comparar 

pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da 

cultura;’, ‘Identificar as manifestações ou representações da diversidade do 

patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades;’, ‘Identificar registros de 

práticas de grupos sociais no tempo e no espaço;’, ‘Analisar a importância dos 

valores éticos na estruturação política das sociedades;’, ‘Relacionar cidadania e 

democracia na organização das sociedades;’, ‘Identificar em fontes diversas o 

processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a 

paisagem;’ e ‘Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio 

físico, levando em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos;’. 

Um último exemplo para este trabalho é quando o conteúdo trata da vida no 

Mali, da organização econômica e um episódio bastante marcante da história do 

Mali: a peregrinação de mansa Musa à Meca após sua conversão ao islã. Essa 

passagem é tão marcante que ficou registrada no tempo pelo relato de Ibn Batuta, 

presente no livro A África explicada aos meus filhos, de Alberto da Costa e Silva: 

(...) O relato de Ibn Batuta apenas confirmava o que já corria o mundo árabe 
e até a Europa cristã: que o Mali era um reino riquíssimo em ouro. Isso ficara 
claro para os egípcios durante a passagem pelo Cairo do mansa de nome 
Musa, em 1324. Ele entrou na cidade a cavalo, precedido por 500 escravos, 
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cada um deles com um bastão de ouro. E gastou tanto, durante sua estada, 
sempre pagando em ouro, que este perdeu valor. (...) (SILVA, 2013, P.25) 
 
 

É fundamental, a partir dos textos tratados, desvincular a visão eurocêntrica 

predominante em nossa cultura e presente no imaginário do estudante, que, via de 

regra, imagina uma África negra e pobre. O fragmento acima aponta para uma 

realidade diferente a ser discutida com os estudantes. 

Tal proposta contempla as competências 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo elas 

‘Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.’, ‘Compreender 

as transformações dos espaços geográficos como produto das relações 

socioeconômicas e culturais de poder.’, ‘Compreender a produção e o papel histórico 

das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.’, ‘Entender as transformações técnicas e tecnológicas 

e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.’, ‘Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os 

fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do 

indivíduo na sociedade.’, e ‘Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.’. 

Das habilidades desenvolvidas, estão presentes 1, 2, 3 e 11 correspondentes a 

‘Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de 

aspectos da cultura;’, ‘Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre 

determinado aspecto da cultura;’, ‘Identificar as manifestações ou representações da 

diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades;’ e ‘Analisar 

diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações sócio-

espaciais;’. 

O processo de aprendizado baseado nas competências e habilidades da Matriz 

de Referência do ENEM acontece de forma natural quando a dinâmica de aula e a 

escolha dos materiais conseguem contemplar a proposta dos PCN’s, sempre a partir 

de um diálogo aberto e democrático com os estudantes, respeitando suas escolhas. 

Os conteúdos escolares são escolhidos de acordo com um plano nacional e, 

por isso, representam uma forma de saber-poder, já que privilegiam certos 

conhecimentos a outros. Mas os atores escolares também podem colaborar na escolha 
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dos saberes conforme seus interesses pessoais. “O trabalho docente está impregnado 

de intencionalidade, pois visa à formação humana por meio de conteúdos e 

habilidades, de pensamento e ação, o que implica escolhas, valores, compromissos 

éticos.” (GHEDIN, 2009. P.16.) Estudantes, professores e corpo pedagógico estão em 

constante transformação e aprendizado, transformando, consequentemente, o 

aprendizado para além do que propõe o projeto nacional. 

É por este caminho que este plano de aula caminhou. Tendo contato com 

novas fontes historiográficas ao longo da disciplina cursada no programa de 

mestrado, pude incluir no processo de aprendizagem dos estudantes um novo olhar 

da História da África. 

 

Referências  

 

BARBOSA, Elaine Senise; SENISE, Maria Helena Valente. História fundamental. 
Vol.2. 1ª ed. São Paulo: Atual, 2011. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
história. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
GHEDIN, Evandro. Ensino de Filosofia no Ensino Médio. São Paulo: Cortez, 2009. 
P.16. 
 
SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 2, ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 
 
SILVA, Alberto da Costa e. A África explicada aos meus filhos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2013. 
 
Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias para o Exame 
Nacional do Ensino Médio, encontrada no endereço eletrônico do Mec: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
841-matriz-1&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192. Acesso em 
23/01/2017, às 10:34. 

 

 
 
 
 



     968 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

INOVAÇÃO NO ENSINO DO DIREITO: EXPERIÊNCIA COM O LIVRO A 

BALADA DE ADAM HENRY COMO ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

ORIENTADA POR MONITORES 

 

Waleska Marcy Rosa 
waleska.ufjf@gmail.com 

(Professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora) 
 

Kélvia Faria Ferreira 
kelviafaria@hotmail.com 

(Mestranda em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora; bolsista 
da FAPEMIG) 

 
Lays Gomes Martins 

lays.gomes@direito.ufjf.br 
(Mestranda em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora; bolsista 

da FAPEMIG) 
 

Iasmin Cúgola do Espírito Santo 
iasmimcugola@hotmail.com 

(Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora; monitora 
voluntária da UFJF) 

 
Rafael Carrano Lelis 

rafael.carrano.lelis@gmail.com 
(Graduando em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora; monitor bolsista 

da UFJF) 

 

 

Resumo 
o artigo trata de novas abordagens metodológicas no ensino jurídico, indicando possíveis 
alternativas ao modelo tradicional adotado nas instituições de ensino superior do Brasil. 
Delineia-se o trabalho a partir de um relato de práticas de ensino baseadas nas atividades 
conduzidas, em maio de 2017, no projeto de monitoria da disciplina Direitos Fundamentais e 
Interpretação Constitucional, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. O projeto teve como base o conceito do capability approach concebido pela filósofa norte-
americana Martha Nussbaum. A partir dessa experiência, desenvolveu-se uma pesquisa 
qualitativa, orientada em campo pela estratégia da observação participante para a coleta de 
dados. Foi possível a obtenção de resultados parciais, verificando-se uma notável dedicação 
dos alunos às atividades, destacando-se a elaboração de estudos que subsidiaram a 
realização das tarefas propostas. 

Palavras-chave: Metodologia do Ensino Jurídico. Direito e Literatura. Autonomia. Direitos 
Fundamentais. Imaginação Narrativa. 
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Introdução  

 

Durante o século XXI, o ensino superior no Brasil recebeu maciços 

investimentos que expandiram as universidades e, consequentemente, o número de 

alunos, especialmente nas instituições públicas. No entanto, não foram renovadas as 

tradicionais metodologias empregadas nas disciplinas, muitas delas obsoletas diante 

da atual realidade no que se refere ao acesso às informações em geral e, em 

particular, às informações técnicas.  

A conjuntura do ensino jurídico no país reflete tal quadro: faculdades 

demarcadas pelo formalismo e pelo conservadorismo que contam com professores 

pouco empenhados em fugir da metodologia tradicional e apenas se repetem ao 

longo dos semestres. Situação que negligencia o desenvolvimento do olhar crítico e 

da educação baseada no desenvolvimento de competências, o que destoa das 

diretrizes curriculares do Curso, estabelecidas pela Resolução 009, de 2004, da 

Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES), que dão 

enfoque ao desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a 

atuação profissional, o que não vem sendo satisfatoriamente contemplado nas 

práticas docentes no ensino do direito. 

Desse modo, na busca por alternativas ao modelo de ensino majoritariamente 

vigente, partindo do marco teórico da capability approach proposto por Martha 

Nussbaum, centrou-se a investigação em torno do seguinte questionamento: uma 

metodologia de ensino jurídico que permita maior autonomia aos alunos gera algum 

impacto em sua motivação e dedicação aos estudos? Como hipótese inicial ao 

questionamento, adota-se a suposição de que a maior liberdade do aluno na 

construção de seu próprio ensino o permite focar em seus pontos de maior interesse, 

ampliando, consequentemente, tanto seu estímulo para os estudos, quanto seu 

próprio rendimento na percepção e na análise de conteúdos.  

Visando aferir a pertinência da hipótese levantada, utilizou-se o método 

investigativo de observação participante, tendo como laboratório o projeto de 

monitoria da disciplina Direitos Fundamentais e Interpretação Constitucional do 

curso de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Desse modo, o 
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objetivo principal da pesquisa é demonstrar que as metodologias alternativas de 

ensino jurídico, utilizadas na atividade proposta, apresentam efetividade quanto à 

adesão do aluno e ao estímulo para a busca e o tratamento de informações 

(conteúdo) pertinentes aos temas propostos e que integram o programa da disciplina 

à qual a monitoria é vinculada.  

  

Inserção da imaginação narrativa no ensino jurídico 

 

 Influente pensadora nos campos da filosofia e do ensino, a estadunidense 

Martha Nussbaum (2011) desenvolveu uma teoria de aprendizagem baseada em 

capacidades ou competências. Na ideia construída pela autora o discente não deveria 

ser apenas um receptáculo das informações repassadas pelo professor; mas ser 

estimulado a desenvolver determinadas capacidades que se mostram essenciais para 

a efetivação de diversos elementos da vida. Sendo assim, a chamada capabilities 

approach consiste em um tipo de liberdade (NUSSBAUM, 2011, p.20-21). Isto é, ao 

desenvolver uma diversidade de capacidades combinadas, o aluno se torna livre 

para aprender e compreender quaisquer outros conteúdos de forma independente, 

não mais necessitando que a explicação parta de outra pessoa.  

 Dentre as variadas capacidades descritas por Nussbaum está a chamada 

imaginação narrativa, que compreende o desenvolvimento de um exercício de 

alteridade por parte do estudante, colocando-se no lugar do outro para a melhor 

apreensão de suas vivências. Nesse sentido, perpassam-se, também, os conceitos de 

empatia e de comunicação dialógica, permitindo ao aluno assumir o papel (role play) 

de seu objeto de estudo. 

A forma como a filósofa compreende o papel das emoções na vida pública é o 

ponto de partida para que se possa compreender o conceito de imaginação narrativa e 

a aplicação que ele pode vir a ter. No decorrer de suas obras, Nussbaum (1995; 2008) 

busca refutar a ideia difundida de que razão e emoção constituem antônimos 

incapazes de coexistirem. Dessa forma, busca demonstrar que as emoções são de 

grande importância para a formação da racionalidade pública, permeando a 

sociedade e a vida pública, tanto quanto a racionalidade; sendo ambas, assim, 
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igualmente fundamentais para os julgamentos de valor e a formação do pensamento 

ético, como evidenciado neste trecho de Paisajes del pensamento: 

 

se as emoções estão imbuídas de inteligência e discernimento e se contêm 
em si mesmas consciência de valor e importância, não podem, por exemplo, 
deixar-se facilmente de lado na hora de dar conta do juízo ético, como tem 
sucedido frequentemente na história da filosofia (NUSSBAUM, 2008, p. 
21)141. 

 
Todavia, para que as emoções componham o juízo moral, a autora ressalta que 

elas precisam ser filtradas e limitadas, ou seja, precisam ser cultivadas e educadas, 

para que contribuam de forma mais eficiente à formação cidadã e de uma sociedade 

mais democrática (NUSSBAUM, 2015). O papel de lapidar e cultivar as emoções 

cabe, também, às escolas que , por meio das disciplinas das ciências humanas e as 

artes, trabalhariam melhor com as emoções e potencializariam a formação dos 

discentes, tornando-os cidadãos universais. 

Para que os valores humanistas possam ser desenvolvidos, a filósofa 

(NUSSBAUM, 2003) entende ser necessário que as pessoas dominem três 

capacidades: a capacidade de argumentação, a capacidade de reconhecimento e a 

capacidade de imaginação narrativa. Essas três capacidades se relacionam e não 

basta que apenas uma delas seja exercitada. O projeto em análise se desenvolveu com 

base na terceira capacidade, que será, portanto, o foco deste trabalho. 

A capacidade de imaginação narrativa seria composta basicamente por duas 

condutas: a de se colocar no lugar do outro, realizando um exercício de empatia; e a 

de interpretação dos sentimentos, desejos e expectativas do outro. Para Nussbaum, a 

aquisição dessa habilidade pode ser realizada por meio das obras de ficção, 

notadamente textos literários e produções cinematográficas (NUSSBAUM, 1995), já 

que o aluno é levado a refletir sobre circunstâncias muitas vezes distantes da 

realidade na qual está inserido. A filósofa busca mostrar que o uso de materiais 

puramente teóricos é insuficiente para que se formem cidadãos preparados para lidar 

com as situações complexas da atualidade (CORDEIRO, 2016). 

                                                           
141 Tradução livre. 
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Transportando a ideia apresentada para o campo do ensino jurídico, uma das 

formas pensadas para sua aplicação é a simulação de julgamentos a partir de 

reflexões trazidas por obras literárias de ficção que permite a humanização do 

Direito, e também possibilita ao aluno experienciar algumas das situações 

enfrentadas por profissionais da área jurídica. Permite, ainda, que o estudante 

desenvolva habilidades argumentativas de forma muito mais eficiente, 

possibilitando que o discente aprimore sua desenvoltura oral e escrita.   

 

O déficit no sistema dominante de ensino  

 

 O sistema de ensino predominante nas salas de graduação do Brasil ainda 

mantém, majoritariamente, os tradicionais métodos de aulas expositivas e avaliações 

quanto a seu conteúdo. Além de reproduzir uma estrutura metodológica arcaica, isso 

desestimula os estudantes, que tem sua autonomia restringida, vinculado-se 

parcialmente às escolhas feitas pelo professor. Nesse sentido, como destaca Bourdieu 

(2013, p. 215-218) em seu estudo do sistema de ensino francês, arrisca-se uma 

alienação do corpo discente, que será apresentado aos posicionamentos dominantes e 

previamente determinados sem que tenha desenvolvido a capacidade para distingui-

los.  

 O cenário jurídico também não é diferente. Em uma sistemática de repetição 

acrítica de legislação em sala de aula, as temáticas do Direito são abordadas de forma 

superficial, estimulando os estudantes, apenas, a decorar informações transmitidas 

pelo professor, tornando-os reféns de obras manualescas (FARIA, 1993, p.54-55). 

Sendo assim, é evidente o déficit na formação dos bacharéis em Direito e sua 

capacidade de análise autônoma dos institutos e das problemáticas jurídicas.  

 Aprofundando-se ainda mais na questão, o sociólogo Luis Alberto Warat 

(2000) sinaliza a existência de duas principais vertentes do ensino jurídico: uma 

construída de forma burocrática e por meio da mera reprodução, que é a primazia 

nas instituições brasileiras; a outra, um modelo de ensino crítico, interdisciplinar, e 

que compreende o desenvolvimento de habilidades artísticas no entendimento do 

Direito. É justamente a segunda forma descrita por Warat que coincidirá com um 
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modelo que promova o aprendizado de capacidades e permita maior emancipação e 

autonomia do aluno.  

Nesse sentido, visando à superação do atual modelo descrito, desenvolveu-se o 

presente estudo. Dessa forma, pretende-se demonstrar, a seguir, algumas das 

vantagens advindas da utilização de abordagens alternativas em sala de aula, 

indicando resultados parciais da pesquisa empírica realizada.  

 

A monitoria como espaço de inovação  

 

A partir do projeto de monitoria foram pensadas atividades que permitissem o 

desenvolvimento da habilidade de imaginação narrativa (NUSSBAUM, 1995), 

servindo-se da interface entre Direito e Literatura. Para tanto, extraíram-se três casos 

para a realização de julgamentos simulados da obra A balada de Adam Henry 

(McEWAN, 2014). A proposta de trabalho foi apresentada às turmas do curso diurno 

e noturno da disciplina, dentre os quais 16 (dezesseis) estudantes decidiram 

participar das atividades, que não eram obrigatórias e também não concediam 

qualquer nota.  

 Os encontros ocorreram ao longo de cinco segundas-feiras do mês de maio de 

2017, sendo conduzidos pelos monitores e acompanhados pela professora da 

disciplina. No primeiro encontro foram apresentados os três casos a serem 

simulados, nos moldes dos tribunais ingleses, e proposto que os alunos se dividissem 

em grupos, para melhor exploração dos temas, definindo-se, também, os papéis a 

serem representados em cada simulação - a juíza, os advogados de defesa e acusação, 

as partes e as testemunhas. Posteriormente, nos demais encontros, foram feitas as 

simulações de cada um dos julgamentos abordados pelo livro. Buscou-se deixar claro 

que os alunos deveriam realizar a leitura do livro, mas lhes foi dada a liberdade para 

construir as linhas de argumentação para a apresentação, aplicando aos casos as 

normas e entendimentos do ordenamento brasileiro. 

O livro se concentra mais detalhadamente em apenas um caso, que trata da 

necessidade de transfusão de sangue para um jovem Testemunha de Jeová, mas traz, 

ainda, informações sobre outros dois casos de grande repercussão. Um deles discute 
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a guarda de filhas de pais judeus ortodoxos e o outro trata da separação de irmãos 

siameses. Em todos esses casos, direitos fundamentais estão em pauta, sendo mais 

evidentes os direitos fundamentais à vida e à liberdade religiosa.  

No quinto, e último, encontro foi exibido o filme My Sister's Keeper (Uma Prova 

de Amor), seguido de debates que envolveram não somente as questões 

referenciadas no filme, mas também aspectos referentes ao livro A balada de Adam 

Henry, condutor da atividade, e à avaliação da atividade como um todo. 

Para produção deste artigo, realizou-se uma abordagem qualitativa de 

pesquisa, utilizando a estratégia da observação participante para coleta dos dados. 

Tal técnica de pesquisa qualitativa pode ser desenvolvida em ambientes nos quais 

prevaleçam as relações sociais, sejam elas humanas ou não, e busca compreender os 

fenômenos sociais por dentro, através de diversas maneiras de análise desses 

fenômenos (ANGROSINO, 2009). 

Como essa estratégia de pesquisa permite a interação entre o pesquisador e o 

grupo, sendo resguardado ao primeiro um papel secundário, restrito a intervenções 

necessárias, a interação dos monitores e da professora com o grupo ocorreu de modo 

mínimo, apenas para propor e organizar a realização das tarefas. Foi possível assim 

constatar alguns resultados parciais quanto aos efeitos da metodologia aplicada: os 

estudantes se dedicaram profundamente a atividade, realizando pesquisas extensas 

para subsidiar os argumentos utilizados durante o role play. 

No primeiro caso, que tratava da separação do casal de judeus ortodoxos, a 

questão central girava em torno da guarda das filhas do casal que buscavam, 

principalmente, uma decisão sobre qual escola as filhas deveriam frequentar. 

Enquanto o pai desejava que a educação das filhas fosse na cultura ortodoxa, a mãe, 

apesar de primar pela educação judaica, não queria que fosse na ortodoxia. Os 

alunos envolvidos com o caso estudaram sobre o tipo de educação oferecido em cada 

uma das escolas, e, mais ainda, levaram informações sobre o modo de vida das 

comunidades judaicas ortodoxas e não ortodoxas. Obtiveram, por fim, informações a 

respeito de aspectos do direito de família e do direito à educação. 

Na situação ficcional referente à separação dos gêmeos siameses, os alunos 

participantes se envolveram com informações a respeito da questão religiosa e a 
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respeito do papel do hospital e dos médicos que atendiam os gêmeos. Apresentaram 

argumentos técnicos sobre a viabilidade da vida de cada um dos gêmeos, diante do 

compartilhamento de alguns órgãos vitais. 

Por fim, no caso principal, que dá nome à obra literária, verificou-se uma 

profunda pesquisa por parte dos alunos a respeito de questões referentes à ética 

médica, a procedimentos médicos alternativos à transfusão de sangue, à capacidade 

do adolescente de compreender sua decisão (em necessária interface com o Direito 

Civil e a noção de capacidade). No aspecto normativo, os estudantes levantaram 

normas do Conselho Federal de Medicina e observaram questões referentes à 

responsabilidade do hospital e da equipe médica. 

As alunas que representaram a juíza passaram ainda pelo desafio de prolatar a 

decisão na hora, logo após as falas e os debates. Para além de aspectos técnicos, que 

não poderiam ser exigidos, tendo em vista que nenhum dos discentes participantes 

teve contato com técnicas processuais, as decisões prolatadas na simulação levaram 

em consideração os argumentos apresentados por defesa e acusação e se mostraram 

compreensíveis, claros e objetivos. 

A mudança de ambiente também é um elemento que deve ser levado em 

consideração para a postura dos alunos. A organização espacial é algo relevante para 

o aprendizado e pode se tornar aliada dos docentes e, por isso, a sala de aula habitual 

foi trocada pelo anfiteatro da Faculdade de Direito, que conta com uma mesa típica 

de tribunais. O cenário foi elemento estimulador para que os discentes assumissem 

postura mais ativa e realizassem com mais segurança as suas considerações. 

A mesma postura participativa e crítica foi verificada entre os estudantes nos 

debates realizados após a exibição do filme, no último dia de atividade. Foi 

observado que os alunos, ao se manifestarem, conseguiram estabelecer um diálogo 

entre o livro e o filme, por meio de argumentos comuns às problemáticas 

apresentadas nas duas obras artísticas. 
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Conclusão 

 

 O ensino jurídico brasileiro ainda se delineia de forma bastante formalista e 

legalista, prescindindo, em geral, da utilização de metodologias de ensino voltadas 

para a possibilidade de vivenciar situações típicas das profissões da área. Com um 

corpo docente majoritariamente composto por profissionais com conhecimentos 

insuficientes de pedagogia, as Faculdades de Direito ainda se veem dominadas por 

modelos de aula tradicionais e que pouco estimulam o desenvolvimento crítico do 

aluno. Nesse sentido, o artigo se estruturou na tentativa de identificar uma relação 

entre a autonomia do estudante e sua motivação para os estudos, tendo como base a 

teoria da capability approach e a noção de imaginação narrativa, propostas por Martha 

Nussbaum. 

Diante das falhas do ensino jurídico atual, o projeto descrito, ao oferecer uma 

atividade diversa das comumente aplicadas, permitiu a coleta de dados parciais, nos 

quais é possível verificar que os estudantes participantes da atividade proposta, 

tiveram uma postura interessada, responsável e autônoma. Restou evidente, 

também, que os alunos não se restringiram à coleta e à compreensão de informações 

estritamente jurídicas a respeito dos casos com os quais trabalharam. Em todas as 

simulações, foi possível observar que aspectos culturais, éticos e comportamentais 

foram agregados aos argumentos construídos para as atividades. 

Dessa forma, em resposta ao problema incialmente levantado neste trabalho, as 

observações realizadas indicaram que a autonomia e a liberdade concedidas aos 

alunos durante o projeto tiveram como consequência sua maior motivação e interesse 

nos estudos, possibilitando uma absorção mais profunda das temáticas trabalhadas. 

Sendo assim, ao menos com relação a esse ponto, uma metodologia que permita essa 

maior autonomia se provou bastante eficiente para o ensino do Direito. 
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Resumo 
O objetivo do trabalho é compartilhar duas experiências de leitura e contação de histórias 
para e com os bebês, vivenciadas em duas creches municipais de Juiz de Fora - MG. O 
desenvolvimento do trabalho está pautado na teoria histórico-cultural de Vigotski. A 
primeira experiência fez parte de um projeto de contação de histórias envolvendo os 
familiares das crianças. Nessa experiência, além dos livros, outros suportes foram 
confeccionados para contar histórias aos pequeninos. A segunda experiência fez parte de um 
conjunto de ações que visavam ampliar as experiências educativas dos bebês. Entre as ações 
desenvolvidas foi criada uma tenda de leitura para as crianças. Nas duas experiências o 
envolvimento dos bebês com as narrativas foi notório: eles se manifestaram através do olhar 
atento, dos balbucios, por gestos apontando como as ações de leitura podem e devem ser 
oferecidas às crianças desde a mais tenra idade, contribuindo com a inscrição desses sujeitos 
no universo cultural. 
Palavras-chave: Educação; Creche; Leitura; Literatura; Bebês 
 

 
Introdução 
 

Para a teoria histórico-cultural de Vigotski (1988) a criança é um sujeito ativo, 

constituído na e pela linguagem e na interação que estabelecem com os outros com os 

quais se relaciona. Para o teórico, a linguagem verbal – oral ou escrita – se apresenta 

como ferramenta que possibilita ao homem se apropriar da cultura e tornar-se 

humano. 

Uma decorrência desse postulado teórico é que em contextos educacionais 

como a creche a educadora se constitui como o “outro” que ao mediar a relação dos 

bebês e dos mais pequeninos com o texto literário e com o livro possibilita que os 

significados produzidos nessas experiências sejam internalizados pelas crianças, 

mailto:m.rosanarego@hotmail.com
mailto:cantarinojulia0@gmail.com
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inscrevendo-os no mundo da cultura, pois  “uma das funções da leitura na primeira 

infância é permitir que o bebê ultrapasse o sujeito físico e alcance o cultural” 

(PARRA, 2013, p. 31). 

A leitura como prática cultural não se constitui com ações fortuitas ou 

ocasionais, é necessário que seja uma prática constante, que a criança tenha a 

oportunidade de ouvir muitas histórias e ter acesso ao livro sempre que desejarem. 

No Brasil, a leitura literária na pequeníssima infância ainda é muito pouco 

discutida tanto no âmbito acadêmico como profissional (GUIMARÃES, 2011). Talvez 

a falsa premissa de que os bebês não conseguem produzir significados ao ouvir uma 

história ou manipular os livros possa explicar o hiato existente na produção 

acadêmica sobre este tema. Entretanto, pesquisas mais recente mostram que os bebês 

são sujeitos capazes, com potencialidades relacionais, cognitivas, sensoriais, 

ultrapassando suas capacidades orgânicas.  Mesmo que não consigam entender o 

significado das palavras eles se sentem atraídos e acolhidos pela melodia das 

palavras que compartilhamos no momento que lemos ou contamos uma história para 

eles.  Isso acontece porque os bebês são sensíveis à melodia e ao ritmo da linguagem 

verbal. Desde o nascimento eles são capazes de reconhecer a voz da mãe e das 

pessoas mais próximas a eles (PARRA, 2013). 

Ler para as crianças desde o nascimento tem sido apontado como 

possibilidade para o “fortalecimento do vínculo amoroso entre adultos e crianças, 

que repercute no desenvolvimento psíquico” também pode contribuir com o 

“enriquecimento da linguagem”, com “o aumento da capacidade de imaginar, de 

sonhar, sobre novas oportunidades de gozo estético, de jogo e de felicidade” 

(BAPTISTA, et al. 2016, p. 112). Dessa forma a autora defende que “os livros, esses 

objetos carregados de palavras, de imagens, de fantasias e de informações, são 

aliados indispensáveis para se acompanhar e para se nutrir os primeiros anos de 

vida” (idem ibidem, p. 113).  

É importante destacar que mesmo que essa prática possa contribuir para que 

mais tarde as crianças se apropriem mais facilmente da língua escrita, a leitura 

literária nessa faixa etária não deve ser vista como forma de promover a alfabetização 

prematura, mas como possibilidade para a construção de uma base simbólica e 
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emocional ao mesmo tempo em que a criança é inserida em uma prática sociocultural 

capaz de formar “subjetividades contemporâneas letradas”, e ampliar 

significativamente a possibilidade de vida mais criativa (BARBOSA, 2014). 

 

Contexto onde o trabalho foi desenvolvido 

 

As experiências relatadas ocorreram em berçários de duas creches municipais 

de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ambas as instituições atendiam a bebês/ crianças 

entre 3 meses e 3 anos e 11 meses de idade, oriundas, em sua maioria, de famílias de 

baixa renda e residentes nos bairros em que as instituições estavam localizadas ou 

em bairros vizinhos. 

 

Desenvolvimento do trabalho 

 

Primeira experiência 

A primeira experiência, ocorrida em 2012, fez parte de um projeto de contação 

de histórias para os bebês dos berçários I e II, com idades entre 6 meses e 1 ano e 5 

meses, o qual envolveu familiares e comunidade.  

Esse projeto emergiu a partir de observações realizadas pela primeira autora, 

durante o estágio obrigatório em educação infantil, do curso de Pedagogia que 

cursava, as quais lhes revelaram que a contação de histórias para os bebês era uma 

atividade bastante incomum na rotina do berçário. Sabendo que existe um consenso 

entre os especialistas de diferentes áreas sobre a importância das experiências na 

primeira infância, período em que geralmente se encontra as maiores possibilidades 

de aprendizagem e desenvolvimento, buscou-se proporcionar aos bebês o contato 

com os livros desde cedo, por meio do projeto Contando Histórias.  

Apostando que esse projeto poderia despertar nos bebês o interesse por 

histórias, procuramos oferecer-lhes um contexto educativo no qual eles pudessem 

compartilhar momentos de prazer e afeto oportunizados pela contação de histórias.  

A primeira ação do projeto foi escolher um local agradável e confortável onde 

iriam acontecer as rodas de histórias. Sobre o planejamento e a organização dos 
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espaços para ler, Fonseca (2012, p. 99) comenta que “A forma como são organizados 

os espaços pode oferecer muitas pistas de como a atividade acontecerá, como a 

criança deve se comportar e qual será a sua participação.”  

Também resolvemos que essa atividade deveria ocorrer em um horário mais 

ou menos fixo. Essa decisão foi baseada na compreensão de que os bebês precisam de 

rotina, de recorrência de atividades para se sentirem mais seguras e se apropriarem 

do mundo a sua volta e construir memórias (BARBOSA, 2010). 

Após alguns dias do início do projeto introduzimos um instrumento sonoro 

para marcar o momento da contação de histórias. Quando os bebês ouviam o sinal 

logo se dirigiam para o local onde as rodas de histórias aconteciam. Em pouco tempo 

eles já conseguiam antecipar o momento da roda. Antes de o sino tocar eles se 

sentavam para aguardar a história do dia. 

Ao longo do primeiro semestre de 2012, os bebês tiveram a oportunidade de 

ouvir várias histórias. Algumas foram contadas tanto com o livro como com outros 

recursos como suporte. As mesmas histórias foram contadas repetidas vezes. Além 

de inserirmos livros nas salas de bebês, outros suportes de leitura foram produzidos, 

tais como: flanelógrafo, luvas de histórias, cineminha, avental, varal, cartões 

desenhados e almofada de história. 

Quando as histórias eram contadas com o auxílio do livro, ele ficava virado 

para os pequenos de modo que eles pudessem observar as ilustrações da história que 

estava sendo narrada. Para tanto, as narrativas eram memorizadas para que não 

fosse necessário virar o livro para se fazer a leitura. As ilustrações eram usadas como 

estratégia de sedução, assim como a voz, o olhar, a postura corporal.  Percebemos 

que esse modo de contar histórias despertava mais interesse e atenção dos bebês. O 

mesmo acontecia com os outros recursos utilizados; eles se mostravam tão atraentes 

que contribuíram para o envolvimento dos bebês nas narrativas.  

Ao final da contação de histórias, os bebês disputavam o livro, pois todos 

queriam apreciá-lo ao mesmo tempo. Era necessário intervir e organizar o grupo 

para que todos tivessem a oportunidade de manuseá-lo. Os bebês ficavam muito 

ansiosos para ter o livro em suas mãos, então, passamos a introduzir outros livros 

para que essa espera não fosse tão sofrida. Nessa época, ainda tínhamos o receio de 
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deixar livros disponíveis para os bebês o tempo todo. Então, o cantinho da leitura só 

era ofertado nos momentos em que as educadoras podiam acompanhar de perto a 

interação dos bebês com os livros. 

 Os livros usados para contar histórias para eles não ficavam na caixa que 

compunha esse cantinho, mas permaneciam guardados em uma estante que ficava 

em outro espaço do berçário. O interesse dos bebês por esses livros era muito maior 

do que pelos livros disponibilizados no cantinho de leitura. Quando descobriam 

onde os livros ficavam guardados, eles os pegavam para exploração.  

Um episódio interessante, que ilustra a capacidade de escolha dos bebês, foi 

um menino do berçário que pegou um livro na estante e o mostrou a uma educadora, 

que o incentivou a contar a história aos colegas. Ele se sentou, e alguns bebês se 

aproximaram dele. Ele começou a apontar para as imagens e balbuciar algumas 

palavras para os colegas, ensaiando uma narrativa. De acordo com Goulemot (1996), 

leitura é produção de sentidos, e não a reconstrução de um sentido. Naquele 

momento, o bebê estava produzindo significações sobre a história que tinha em suas 

mãos, a partir de suas experiências anteriores com a história em relação com outras, 

com afetos, desejos, expectativas, etc. 

A segunda ação do projeto foi a confecção da maleta viajante para que os bebês 

pudessem levar livros para compartilhar com os  familiares. Para orientar as famílias 

sobre a proposta, foi marcada uma reunião com o objetivo de explicar o trabalho que 

estávamos desenvolvendo no berçário, sobre a importância de contar histórias para 

os filhos e informar que nos dias consecutivos os bebês começariam a levar para casa 

uma maleta com um livro para que elas [as famílias] pudessem compartilhar 

momentos de leitura com os filhos. Além disso, as famílias foram informadas que a 

creche iria disponibilizar seu acervo para empréstimos com o intuito de ampliar 

ainda mais a experiência de leitura dos bebês. 

Para reforçar o que foi dito na reunião, colocamos na maleta um texto que 

tratava da importância de contar histórias para as crianças e um caderno no qual as 

famílias poderiam relatar, caso desejassem, a experiência de contar histórias para os 

filhos.  
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 Embora nem todos os familiares tenham feito o registro da experiência no 

caderno, o retorno foi bastante satisfatório. Os pais perceberam o encantamento dos 

filhos pelo livro e a satisfação que eles demonstravam quando levavam a maleta para 

casa. Isso refletiu no fluxo de livros tomados emprestados pelos pais dos bebês, pois 

quase todos levavam livros semanalmente para casa. 

A ação seguinte foi convidar os pais para contar histórias no berçário. Como 

esperado, nem todos aceitaram o desafio, mas aqueles que acolheram o convite se 

empenharam para preparar a história, e demonstraram alegria em poder participar 

de uma atividade na creche. Um dos pais usou como recurso uma almofada, pintada 

pela esposa, para contar a história “A arca de Noé”. A sugestão da história partiu na 

própria esposa, que era evangélica. Como ela não se sentia muito segura para contar 

a história, pediu ao marido que o fizesse. A filha adolescente desse casal tinha ido ao 

berçário para tocar flauta para as crianças, e nos surpreendeu dizendo que gostaria 

de contar uma história para os pequenos. Ela e a colega já haviam passado pela 

estante de livros que ficava próxima à portaria, e escolheram o livro “Na Fazenda 

Tem” para ler para os bebês. Duas mães utilizaram luvas de histórias para contar “O 

Patinho Feio”. Os pequenos ficaram bastante atentos, e depois quiseram usar as 

luvas. 

As crianças acolheram muito bem os familiares que foram até a creche para 

contar histórias. Em todas as situações os filhos ficaram tranquilamente próximos aos 

pais, demonstrando alegria, satisfação em vê-los contando histórias para o grupo. 

Também convidamos educadoras de outros agrupamentos de crianças para 

contar histórias aos bebês. Uma delas utilizou um varal feito com EVA para contar a 

história “Gabriel e a Fraldinha” - adaptada para este recurso pelas educadoras do 

outro berçário da creche. Outra educadora utilizou cartões desenhados para contar 

história. Nas duas situações as crianças puderam apreciar de perto o recurso 

utilizado. 
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Segunda experiência 

A segunda experiência aconteceu dentro de um conjunto de ações planejadas 

para ampliar as vivências dos bebês do berçário I (idades entre 7 meses e 1ano e 2 

meses)  durante o segundo semestre de 2014, que foi a contação diária de histórias. 

Entendíamos que as histórias, o contato com os livros e a ampliação do 

repertório literário eram de suma importância na infância. Como ação educativa, era 

preciso que houvesse regularidade da atividade de contação de histórias na creche.  

Para potencializar a participação dos pequenos, fizemos uma tenda com filó 

colorido, e colocamos no seu interior tapetes coloridos emborrachados, almofadas e 

disponibilizamos para os bebês um cesto com livros de plástico, tecido e de papel 

com gramatura alta, pontas arredondadas e capa dura. Esse espaço passou a ser o 

preferido pela maioria dos bebês, uma vez que se constituiu em uma zona 

circunscrita142 (LEGENDRE, 1987) que apresentava objetos atrativos para a 

exploração. Eles apreciavam os livros, brincavam e cochilavam nesse cantinho. A 

transparência do filó ofereceu segurança aos bebês na medida em que eles poderiam 

nos ver e requerer ajuda caso precisassem. Da mesma forma, nos permitiu observar 

os bebês a certa distância e ver como eles interagiam com os livros e com seus pares.  

Um aspecto importante a ser destacado sobre a importância do planejamento 

do espaço para a leitura é que poucas vezes os bebês deslocavam os livros dessa área 

para outros cantos da sala. Em outras experiências realizadas em cantinhos de leitura 

abertos, com crianças de 2 e 3 anos de idade, os livros e revistas ficavam espalhados 

pela sala e o interesse das crianças pelos livros que estavam nos cantinhos era bem 

menor.  

Vale dizer que nem todos os livros disponibilizados nesse cantinho eram 

livros de literatura infantil, boa parte deles eram livros com figuras e informações. 

Contudo, o modo como os bebês interagiam com esses livros - folheando, mordendo, 

apontando para as figuras e balbuciando algo inteligível - é possível dizer que esses 

materiais podem contribuir significativamente para a inserção dos pequenos no 

mundo da cultura. É claro que as experiências literárias dos bebês não podem se 

                                                           
142 São áreas com alto grau de definição espacial, localizadas geralmente em um canto do ambiente, ou 
contra uma parede, claramente delimitada por, pelo menos, em três lados por barreiras formadas por 
elementos do mobiliário, parede, desnível do solo etc. Sua característica principal é o fechamento. 
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restringir a esse tipo de literatura, os bebês podem e devem ouvir boas histórias e 

apreciar os livros literários com a mediação dos adultos. 

Assim, em meio aos livros literários e não literários, as crianças vivenciaram 

momentos de encantamento propiciado pela contação de histórias, pelas cantigas, 

pelos acalantos. Essas atividades ocorriam quase sempre no cantinho de leitura, mas 

outros espaços do berçário também foram utilizados e, em algumas ocasiões, os 

fantoches e o violão tocado por outra educadora contribuiram para enriquecer ainda 

mais esses momentos.  

Nessa experiência, os livros mais usados para a contação de histórias foram os 

livros brinquedos do tipo pop-up com enredo envolvendo animais. De acordo com 

Parreiras (2015), na primeira infância esses livros “podem aproximar a criança dos 

livros e da leitura de um modo lúdico e descontraído”. Após a contação, era 

organizado um momento para que elas pudessem manusear o livro utilizado para 

contar a história. Algumas vezes, elas também interagiam com os livros ao longo da 

contação. É importante dizer que os bebês não eram obrigados a permanecerem nas 

rodas de histórias. Nós os convidávamos, e a princípio todos iam, até com a nossa 

ajuda, mas a decisão de continuar na roda era sempre deles. Também, algumas 

vezes, contávamos histórias em outros momentos, por exemplo, quando alguma 

criança nos mostrava um livro, aproveitávamos para lê-lo para ela. 

 

Considerações finais 

 

Ler e contar histórias para e com os bebês na creche é primordial para que a 

leitura se constitua como prática cultural na vida das crianças que frequentam esse 

espaço educacional. Tendo em vista que a leitura como prática cultural não se 

constitui com ações fortuitas é necessário que, no contexto da creche, essa prática seja 

constante, com intencionalidades pedagógicas. Isso requer a leitura diária de 

histórias, a organização de espaços de leitura, o contato das crianças com o livro. 

Dessa forma, esperamos que as experiências apresentadas neste texto possam 

contribuir com as discussões sobre as ações de leitura na creche. 
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Nas duas experiências apresentadas o envolvimento dos bebês com as 

narrativas foi notório: eles se manifestaram através do olhar atento, dos balbucios, 

por gestos apontando como as ações de leitura podem e devem ser oferecidas às 

crianças desde a mais tenra idade, contribuindo com a inscrição desses sujeitos no 

universo cultural. 

Apontamos, ainda, a necessidade de que as políticas de formação de leitores, 

assim como de mediadores de leitura precisam contemplar os bebês e crianças 

pequenas tanto no contexto da creche como em outros espaços educacionais, como as 

bibliotecas públicas. Entendemos que essas ações são essenciais para que o Brasil 

possa se constituir como um país de leitores. 
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Resumo  
O presente trabalho expõe reflexões acerca do letramento acadêmico e das perspectivas e 
desafios que se encontram neste contexto. Em vista disso, a pesquisa objetiva investigar se as 
práticas de letramento realizadas na educação básica interferem no processo de domínio da 
escrita acadêmica e averiguar o nível de letramento que o aluno inicia a graduação e os seus 
avanços ou não durante o processo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de revisão 
bibliográfica com base em alguns autores como: Bertoluci (2009); Fischer (2008); Marinho 
(2010;2013), entre outros e também uma pesquisa quantitativa/qualitativa com alunos do 1º 
e 7º períodos do curso de Pedagogia de uma faculdade particular de Juiz de Fora. Para coleta 
e análise dos dados foram utilizados como instrumentos: o questionário e as entrevistas 
semiestruturas. Destacamos que os conhecimentos a respeito dos gêneros textuais são 
imprescindíveis, mas é preciso que se desperte no aluno o interesse pela escrita. 
Palavras-chave: Letramento acadêmico; Leitura e escrita acadêmica; Gêneros textuais. 

 

Introdução 
 

O aluno quando entra no ensino superior, se depara com um nível de 

letramento bem diferente do que estava acostumado até então, em sua trajetória 

escolar. Ele passa a fazer parte de um novo contexto, a academia, e lhe é cobrado um 

olhar e um domínio bem específico sobre a leitura e a escrita dos gêneros 

pertencentes a esta esfera. 

São muitas as discussões acerca do Letramento Acadêmico, e é pela relevância 

do tema que este artigo tem como objetivo geral investigar se as práticas de 

letramento realizadas na educação básica interferem no processo de domínio da 

escrita acadêmica. 

Para motivar as discussões, o artigo apresentará as vozes dos alunos de um 

curso de Pedagogia de uma faculdade particular da cidade de Juiz de Fora/MG, 

assinalando os desafios e as perspectivas que existem em torno da escrita acadêmica.   

mailto:inscrições.semadadafaced@gmail.com
mailto:alineguimaraesjf@gmail.com
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Para dialogar com estas vozes, será empregada uma pesquisa de revisão 

bibliográfica e também uma pesquisa quantitativa/qualitativa, que apresentará 

dados e assim permitirá uma análise sobre o processo de aquisição da escrita e o 

nível de letramento acadêmico dos alunos. 

Este artigo se desdobra da seguinte maneira: além desta introdução, a seguir 

será apresentado os desafios que são pertinentes ao se ingressar no contexto 

acadêmico, em seguida discutirá a escrita na academia com suas peculiaridades, logo 

depois, será descrito a metodologia e a constituição do corpus, abarcando as análises 

dos dados e as vozes dos sujeitos da pesquisa e, por fim, serão destacadas as 

considerações finais. 

 

Os desafios da nova escrita 

 

Ao se chegar à graduação, o indivíduo depara-se com um nível de letramento 

que exige dele habilidades muito específicas para além daquelas que são 

desenvolvidas ao longo do trajeto escolar (educação básica). Nesse momento, ele 

passa a ter contato com um novo mundo de textos, com um universo de novidades 

sociais e também de letramentos, porém não basta apenas dominar a leitura e a 

escrita de forma técnica para entendê-los, é preciso ir além. Sobre isso, Marinho 

(2013, p. 07) assinala que há 

 

[...] aqueles que pretendem superar a abordagem do déficit linguístico 
sustentado pelo pressuposto de que há um conjunto de habilidades, regras 
técnicas que bastam ser aprendidas ou “dominadas” para que seja um 
usuário competente da língua. 

 

São muitos os casos em que estudantes apresentam dificuldades de 

entendimento sobre as novas leituras que lhes são propostas no ensino superior, 

principalmente devido às especificidades de práticas de letramento que são 

características dessa esfera, a acadêmica/científica. Assim, segundo Fischer (2008, p. 

180) “O letramento característico do meio acadêmico refere-se nessa direção, à 

fluência em formas particulares de pensar, ser, fazer, ler e escrever [...]”. Em vista 
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disso, muitos alunos, ao entrarem nesse novo contexto de práticas sociais, sentem-se 

distantes das propostas de escrita que lhes são exigidas. 

E é, nesse momento, que os professores universitários desempenham um 

papel fundamental na vida escolar/acadêmica de seus novos alunos. A forma como 

os novos gêneros serão apresentados deve ser avaliada com cautela pelos docentes, 

levando em consideração o que esses estudantes trazem de conhecimento para a 

esfera acadêmica e os conhecimentos que aqui precisam adquirir. 

Bertoluci, (2009, p. 107) afirma que, “[...] de forma geral, é comum ouvirmos 

que os estudantes universitários apresentam dificuldades para se apropriarem de 

forma crítica e ativa das principais ideias dos textos lidos”, assim, diante desta 

situação a leitura e a produção de textos acadêmicos podem se tornar uma atividade 

bastante complexa. 

A próxima seção apresentará alguns fatores que podem justificar tais 

dificuldades. 

 

A escrita na academia  

 

Muitas são as dificuldades encontradas pelos alunos para a apropriação da 

escrita acadêmica. Entre elas pode ser levada em consideração uma possível falha no 

processo de ensino-aprendizagem durante a educação básica ou também a forma 

como esses novos gêneros são apresentados na esfera escolar/acadêmica. 

Na educação básica, os alunos são preparados para lerem e escreverem textos 

diversos, porém sem a consciência e a reflexão apropriada sobre a adequação dos 

gêneros discursivos às esferas pertinentes, o que revela um ensino pautado apenas 

em atividades de leitura e escrita. 

Já na graduação, a leitura e, principalmente, a escrita de diferentes gêneros são 

cobrados a todo instante e, na maioria das vezes, o professor acredita que, por terem 

chegado à graduação, já são conhecedores e dominadores de gêneros acadêmicos 

mais específicos. 

Marinho (2010, p. 366) reflete pertinentemente sobre essa discussão e relata 

criticamente que: 
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Numa discussão de reforma curricular de um curso de Pedagogia, por 
exemplo, quando foi criada uma disciplina sobre Leitura e Produção de 
Gêneros Acadêmicos, alguns professores, inicialmente, questionaram a 
importância dessa disciplina, por considerarem que o aluno aprovado no 
vestibular teria sido avaliado nas suas habilidades de leitura e escrita, e, 
consequentemente estaria apto a ler e a escrever com propriedade e 
familiaridade os textos acadêmicos. 

 

Diante de tal discussão, segundo alguns professores, espera-se que os alunos, 

ao se inserirem na esfera acadêmica já sejam considerados letrados, porém não 

academicamente, pois, durante todo o seu processo escolar, as competências que lhes 

foram apresentadas e exigidas não fizeram parte dessa esfera. Sendo assim, a 

compreensão dos processos de leitura e de escrita que eles trazem, às vezes, não é 

suficiente para ingressarem de imediato e com proficiência no meio acadêmico. 

Em seu livro intitulado “Produção textual na universidade”, Motta-Rocha e 

Hendgens (2010) abordam alguns aspectos que julgam importantes para contribuir 

com a escrita na academia, como o resumo acadêmico (abstract), o artigo acadêmico, a 

resenha e também outros gêneros que são utilizados com frequência dentro do 

espaço acadêmico. 

Em uma entrevista cedida à Dr. Flávia Brocchetto Ramos e à mestranda Vânia 

Marta Espeiorin, o linguista David Russel (2009) nos aponta que a escrita, em sua 

maioria, é utilizada para que o aluno exiba o que aprendeu, tratando-se da última 

etapa que envolve o processo de aprendizagem. E ainda que, se apenas essa função 

da escrita for levada em consideração, suas outras funções se tornam distantes. 

Em mesma entrevista, Russel (2009), destaca que a escrita tem a função de 

levar o aluno a aprender, a examinar e manipular as ideias, além de levá-lo a 

sintetizar, analisar e explorar o que se está escrevendo. 

O professor universitário, além de levar em consideração o entendimento de 

seus alunos pelos textos acadêmicos, precisa também expor o que busca com suas 

avaliações da escrita. Deixar claro o seu objetivo ao propor tais escritas, o que levará 

os seus alunos a entenderem melhor o que precisam construir e refletir durante todo 

esse processo de construção. 

Buscando explorar ainda mais as discussões apresentadas até aqui, nesta 

próxima seção, será apresentada a análise da pesquisa desenvolvida com os alunos 
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do 1º e 7º períodos do curso de Pedagogia de uma faculdade particular de Juiz de 

Fora/MG. 

 

Metodologia e constituição do corpus 

 

 Para compor esta pesquisa foi aplicado um questionário, de caráter 

quantitativo e com perguntas objetivas, para 60 alunos do curso de Pedagogia, sendo 

41 estudantes da turma do 1º período e 19 aplicados à turma do 7º período, 

constituindo, assim, dois grupos a serem investigados. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as relações dos alunos com a escrita 

e leitura na graduação e suas práticas de letramento; além disso, busca-se investigar 

qual é o nível de letramento em que os alunos que ingressam na graduação estão 

situados e quais os avanços adquiridos ou não durante o processo de letramento 

acadêmico. 

Para discutir esse assunto, foram utilizadas várias perguntas, dentre as quais, 

algumas foram convertidas em gráficos, e outras serviram como referencial na 

produção textual. A pesquisa, por meio de questionários, possibilitou uma maior 

compreensão dos sujeitos entrevistados e permitiu a oportunidade de investigar 

diversos pontos referentes aos sujeitos da pesquisa. 

Em relação aos aspectos qualitativos dessa pesquisa, foram utilizados, 

também, além dos questionários aplicados, entrevistas semiestruturadas, sendo estas 

obtidas em dias diferentes (gravadas em áudio e posteriormente transcritas) e 

realizadas com 8 alunas também do curso anteriormente citado. Dentre as alunas 

entrevistadas, 4 alunas cursam o 1º período de Pedagogia e as outras 4 encontram-se 

no 7º período do mesmo curso. Sobre essas entrevistas, foi possível observar e 

analisar que crenças as entrevistadas têm sobre a escrita e as leituras realizadas na 

graduação, que contribuíram muito para algumas considerações sobre o tema 

principal do trabalho. 

Nessa perspectiva, a seguir serão apresentados dois gráficos analisados, 

juntamente com alguns relatos dos sujeitos entrevistados e as reflexões sobre o tema 
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discutido, de modo a manter diálogos com os autores que fundamentaram este 

trabalho teoricamente. 

 

Análise dos dados e primeiras impressões 

 

Foi perguntado aos entrevistados dos dois grupos (1º e 7º períodos) se eles 

conhecem o gênero Resumo Acadêmico, considerado um dos mais simples, porém 

importante, gênero textual dentro dessa esfera, perguntou-se também se os alunos 

sabiam o que era o gênero Projeto de Pesquisa, veja o que revelaram estas análises: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível verificar, a partir dos resultados obtidos no gráfico 01, que 68% dos 

alunos do 1º período disseram que não conhecem o gênero e apenas 5,26% dos 

alunos do 7º período disseram também “não” conhecer tal gênero.  

É valido ressaltar que para se conhecer os gêneros, não basta apenas ouvir 

falar seus respectivos nomes. O professor pode, sim, apresentá-los a seus alunos, 

porém essa apresentação precisa ter um propósito que traga a reflexão e que permita 

um aprendizado significativo. Cabe, então, à graduação, de acordo com Marinho 

(2013), a responsabilidade de apresentar, ensinar e estimular os alunos a ler e 

escrever gêneros como esses, que são peculiares do cotidiano acadêmico. 

No que diz respeito ao gênero Projeto de Pesquisa, a análise do gráfico 06 

revelou o seguinte resultado. Em relação a esse gênero e referindo aos alunos do 7º 

Fonte: Alunos do 1º e 7º períodos do Curso de Pedagogia Fonte: Alunos do 1º e 7º períodos do Curso de Pedagogia 
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período, pode-se destacar a semelhança no índice elevado do conhecimento a 

respeito desse gênero, chegando a 95% das respostas afirmativas, número próximo 

aos resultados apresentados no gráfico 01. Ao observar a resposta dos alunos do 1º 

período em relação ao gênero exposto no gráfico 01 que é até mais comum dessa 

esfera, depara-se com um aumento em relação ao conhecimento deles, pois 59% 

mostram saber o que é um Projeto de Pesquisa. 

Houve aqui um aumento no que se refere as respostas dos alunos do 1º 

período, quando comparado ao gênero do gráfico 01, tudo leva a crer que se trata de 

um fato isolado, correspondente exclusivamente a este 1º período, pois os alunos 

relataram que logo no início do semestre, tiveram contato com esse gênero textual. 

A fim de avaliar melhor a questão central da pesquisa, serão apresentadas 

algumas reflexões e análises realizadas por meio das entrevistas aplicadas aos alunos 

sujeitos desta pesquisa. 

 

A escrita na academia: desafios e perspectivas 

 

A partir de estudos ancorados em linhas de pesquisa sobre linguagem, sabe-se 

que, para cada campo de atividade humana, como a acadêmica, existem gêneros 

discursivos específicos.  

É fato que a escrita acadêmica é diferente da escrita que os alunos estão 

acostumados a praticarem ao longo da educação básica. Os textos escritos e as 

leituras realizadas são diferentes porque atendem a demandas sociais e discursivas 

também diferentes.  

Ao longo da trajetória escolar, escreve-se por tantos e tantos motivos, mas 

dificilmente é feita uma reflexão sobre o que se está lendo e escrevendo. A escrita, na 

perspectiva dos alunos (na esfera acadêmica), tem sido vista como um simples 

instrumento avaliativo, sem objetivo, assim como foi usada ao longo de todo o 

período escolar. 

 As concepções com as quais os alunos chegam à graduação são próprias de 

uma cultura baseada na escrita como um mero instrumento avaliativo, concepção 
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esta que não concebe a escrita como um recurso valioso de poder e de transformação 

social. 

Em contrapartida a esse fato, a graduação exige uma escrita e uma leitura 

específica, mais elaborada, diferente da educação básica. Porém, não fomenta nos 

alunos a escrita espontânea, às vezes, visa à escrita da mesma forma que a educação 

básica, como processo avaliativo, ou seja, só são produzidos textos ou leituras para 

trabalhos, provas, seminários, entre outros, o que leva a inferir ser uma prática 

intrínseca à cultura educacional brasileira. 

Conforme explicitado por meio dos recortes das falas das alunas, pode-se 

destacar que muito se exige dos estudantes para que escrevam, mas a escrita que eles 

produzem ainda é pouco valorizada ao longo do curso. A insegurança e o receio ao 

escrever é presente. Veja a fala da entrevistada “B” do 1º período em relação à 

insegurança e o receio ao escrever  

 

[...] eu também né, no momento tô com muita né, se o texto tá de acordo com 
aquilo que o professor pediu se é realmente aquilo, se o meu pensamento tá 
de acordo com o dele, mas como a [...] falou, ela não quer que a gente seja 
copia do pensamento dela, ela vê muito texto lá que a gente tá copiando e 
ela não quer ver isso, ela quer ver o pensamento da gente né, o que nós 
pensamos, já deu uma melhoradinha, já deu uma segurança, a gente fala o 
que pensa e ela vai ver direitinho, ela não pode discordar de tudo. 

 

Avançando mais um pouco nessas reflexões, seria na graduação o espaço para 

que o letramento acadêmico efetivamente acontecesse, mas as alunas sentem-se 

inseguras ao produzirem textos acadêmicos e científicos. 

Apesar dessa insegurança, que é algo recorrente entre as entrevistadas, a aluna 

“G”, do 7º período, tem outra visão: 

 

Assim, no meu caso eu sinto segurança porque eu sei também que se eu 
errar em alguma coisa, vai ter alguém que pode me ajudar, que pode falar 
não, você errou nisso ... nisso. Eu sei que eu vou ter um retorno, por isso que 
eu me sinto segura. Agora, acho que se eu não tivesse esse retorno de 
alguém para me falar o que eu errei ... para o que acertei, acho que eu já não 
teria tanta segurança. 
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Essa entrevistada, em seu depoimento, apresenta sua avaliação fazendo uma 

ressalva: só se sente segura, porque sabe que terá um retorno do professor diante de 

suas escolhas ao escrever, o qual apontará e orientará o caminho a ser seguido. 

Em relação à escrita, não basta que o professor faça alguns rabiscos, dê alguns 

vistos e ponto final. Acredita-se, segundo o que se vem apresentando ao longo deste 

texto, que seja necessário e fundamental as interferências do professor, com 

intervenções significativas, de modo que o aluno compreenda as correções, escreva 

com mais confiança, revise seu próprio texto e reescreva-o.  

Sabe-se que a escrita que a faculdade exige não é a mesma adquirida ao longo 

do ensino fundamental e médio. Mediante isso, como você, aluno, enxerga a escrita 

acadêmica? 

A entrevistada “E” nos aponta que a escrita acadêmica é 

 

Necessária. Logicamente, como já foi dito, completamente diferente daquilo 
que foi apresentado e proposto no ensino médio, mas a gente também nem 
por isso pode sair do meio acadêmico sem ter noção desse tipo de escrita e 
sem ter conhecimento. A gente volta a bater na mesma tecla que seria 
interessante incentivo a todo o momento, a todo o momento [...] 

 

Percebe-se que a escrita acadêmica/científica possui suas próprias 

características, suas regras sociais, discursivas, linguísticas e procedimentais, 

consideradas, como observado, distantes do que propõe a educação básica, como já 

discutido anteriormente. Mediante a tudo isso, tão logo, não se pode exigir que o 

aluno tenha domínio da escrita acadêmica logo no início da sua inserção nesse 

universo sociodiscursivo, uma vez que tratasse de um processo que espera ser 

vencido ao longo do caminho. 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo, buscou-se apresentar as dificuldades que muitos alunos sentem 

ao ingressar na faculdade com relação à escrita acadêmica/científica, por isso 

procurou-se ao longo do texto, discutir sobre as possíveis causas que levam os 

discentes a desconhecerem os gêneros textuais propostos nas faculdades. Desta 
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forma, as reflexões aqui suscitadas permitem constatar que a escrita na academia 

apresenta suas peculiaridades e que é, no meio acadêmico que de fato esse 

aprendizado acontece. 

Tendo como base a análise dos resultados da pesquisa, foi possível identificar 

que o aluno não chega preparado para assumir-se como autor e leitor neste novo 

contexto. É importante ressaltar que, além do conhecimento a respeito dos gêneros 

textuais, é preciso que se desperte no aluno o interesse pela escrita, para que tenha 

práticas culturais diversificadas neste contexto social.  

O que foi posto neste artigo não teve a pretensão de esgotar o assunto visto, 

pois trata-se de um tema relevante e pertinente no meio educacional. Espera-se que, 

na tentativa de conhecer um pouco mais os aspectos que permeiam essa temática, o 

letramento acadêmico possa ser foco de muitos estudos e pesquisas futuras. 
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Introdução 

 

Nos laboratórios é primordial que os usuários tenham os devidos cuidados 

para que possam executar suas tarefas com tranquilidade, eficiência e segurança. 

Uma pequena negligência e falta de informações sobre os perigos oferecidos por 

certas atividades experimentais podem resultar em graves acidentes. Segundo 

Busnardo (2011), os acidentes podem ser evitados, ou pelo menos terem as 

consequências minimizadas, desde que sejam tomadas as devidas precauções. 

Portanto, é fundamental que antes de qualquer trabalho laboratorial, o usuário 

esteja informado sobre os riscos dos produtos químicos e dos equipamentos a 

utilizar, bem como conheça as precauções de segurança e os procedimentos de 

emergência a serem tomados em caso de acidente, para se proteger dos possíveis 

riscos (ULISBOA, 2016). Os acidentes nos laboratórios podem ocorrer pela falta de 

organização do local de trabalho, do uso incorreto de equipamentos ou substâncias, 

mailto:marcus.almeida.oliveira@ice.ufjf.br
mailto:herculanocamila14@hotmail.com
mailto:marciodavi72@live.com
mailto:ilkaolivy@gmail.com
mailto:andreiaafonso25@gmail.com
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estocagem e transporte inadequados de produtos químicos, da utilização incorreta 

ou o não uso de equipamentos de proteção coletiva e individual adequadas ao risco 

(SANTOS, 2016), do uso de vidrarias defeituosas, da não observância das normas de 

segurança, da manutenção inexistente ou inadequada do laboratório (UNICAMP, 

s.d.), de uma atitude indiferente dos utilizadores, da falha no cumprimento das 

instruções a seguir ou da pressa excessiva na obtenção de resultados (BUSNARDO, 

2011).  

Portanto, a utilização de laboratórios escolares exige cuidados especiais por 

diversos aspectos entre os quais: inadequação do ambiente, grande número de 

alunos em sala, inexperiência e agitação típicas dos adolescentes (MACHADO; MOL, 

2008). Além disso, deve-se considerar se este foi projetado para realização de 

atividades experimentais. E normalmente, muitas edificações onde hoje são 

instituições de ensino não foram construídas para este fim (ARRUDA, 2015), e o que 

se tem são salas de aula transformadas em laboratórios, desconsiderando, por 

exemplo, o redimensionamento do quadro elétrico, a instalação de equipamentos de 

proteção coletiva, locais para armazenamento de produtos químicos e ventilação dos 

ambientes (DEL PINO; KRÜGER, 1997). Por isso, é necessário ser sempre lembrado 

que a segurança no trabalho depende da ação de todos e não apenas das pessoas 

encarregadas especificamente em promovê-la. Como ratifica Civile (2010, p.29): “a 

segurança no laboratório de Química deve ser uma preocupação constante e 

prioritária dos seus usuários”. A prevenção é a melhor forma de minimizar os 

potenciais riscos e de evitar acidentes desnecessários. 

E para minimizar os riscos inerentes às atividades, os professores devem: 

adotar todos os procedimentos de segurança, educando também por meio do 

exemplo; debater previamente com os alunos normas de segurança a serem adotadas 

nas atividades práticas; planejar atividades experimentais, priorizando experimentos 

simples e seguros; manter-se atento à conduta de seus alunos; registrar, para 

posterior avaliação, qualquer tipo de incidente ou acidente ocorrido no laboratório 

(MACHADO, 2005). 

Baseado nessas premissas, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 

os resultados de uma proposta metodológica para o ensino de Química, cujo intuito 
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era promover a reflexão dos estudantes, de uma escola parceira do subprojeto 

Química do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sobre a importância das normas de 

segurança para a prevenção de acidentes durante a realização das aulas no 

laboratório da instituição.  

 

Metodologia 

 

As propostas a seguir foram aplicadas em quatro turmas do 2º ano do diurno 

do Ensino Médio e em quatro turmas do 2º ano do noturno da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e do Ensino Médio de uma escola pública estadual localizada na 

cidade de Juiz de Fora- Minas Gerais, em parceria com o Subprojeto Química do 

PIBID da UFJF. O trabalho foi executado em maio de 2017 quando foram realizadas 

três aulas de 50 minutos em cada turma, em dias diferentes, e que constituíram de: 

aplicação do pré-teste, apresentação de slides e aplicação do pós-teste. 

 

1ª etapa: Aplicação do pré-teste 

 

Com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

assunto “Segurança em Laboratório” foi aplicado um questionário, composto por 

duas questões abertas, conforme apresentado no quadro 1. 

 

Quadro 1- Pré-teste 

1. Estude a figura abaixo. Escreva um parágrafo sobre quais regras de 
segurança estão sendo quebradas e como esses alunos podem melhorar seus 
procedimentos de segurança.  
 

 
 
2- Qual o significado que você atribui para as figuras abaixo?  
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                 _______________ 

 

2ª etapa: Apresentação de slides 

 

Foram elaborados e apresentados vinte e nove slides, com o intuito de abordar 

o assunto “Segurança em Laboratório”. Durante a sessão de slides, os bolsistas do 

PIBID Química promoveram diálogos com os estudantes, procurando ouvir o que 

sabiam a respeito dos equipamentos de proteção individual e coletiva; dos cuidados 

básicos que devemos ter ao entrar em um laboratório; dos pictogramas que indicam 

proibição, obrigação, perigo e aviso; e dos procedimentos que devemos seguir em 

caso de acidentes provocados por cortes, queimaduras, respingos nos olhos e 

intoxicação por gases. Os alunos ficaram atentos durante todo o tempo e bastantes 

curiosos, principalmente a partir do sétimo slide, pois estes continham as questões do 

pré-teste. 

 

3ª etapa: Aplicação do pós-teste 

 

Como meio de verificar se a atividade alcançou êxito e de avaliar o trabalho 

realizado pelos bolsistas, através da identificação da evolução conceitual dos alunos a 

respeito do assunto foi aplicado um pré-teste, com duas questões abertas, 

multidisciplinares e contextualizadas, conforme quadro 3. É importante ressaltar que 

as questões colocadas no pós-teste foram intencionalmente diferentes daquelas 

colocadas no pré-teste. Tomamos essa decisão por ser nossa intenção que o aluno se 

torne capaz de assimilar o conhecimento de Química trabalhado em diferentes 

contextos, isto é, que ele não apenas memorize o conteúdo para responder as 

perguntas. 

 



     1003 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Quadro 3- Pós-teste 

1. Leia o texto abaixo e responda à questão que se segue. 

Consequências de um trote químico 

No dia 9 de fevereiro de 2016, Patrícia, que foi assistir a sua primeira 

aula na faculdade, foi atingida por um líquido que provocou queimaduras e 

chegou a ser internada em um hospital. O delegado que investigou o caso disse 

que a estudante Laura comprou o hipoclorito de sódio (água sanitária) em uma 

versão mais concentrada, por produtores clandestinos e jogou o líquido em 

Patrícia porque queria “descolorir a roupa” da jovem durante o trote. “Disse 

que se soubesse que iria causar as queimaduras, não teria feito”, afirmou o 

delegado. 

Situações como a descrita parecem um absurdo. Mas, infelizmente essa é 

uma história verídica, e existem muitas outras, até mais graves, ocasionadas de 

forma acidental ou proposital. A maioria decorrente do descumprimento das 

normas básicas de segurança e conduta com o uso de produtos químicos. Que 

medidas de segurança e conduta não foram respeitadas nesse trote? 

 

2. O Sr. Fenil, um professor de Química, resolveu dar uma aula de laboratório 

para seus alunos pela primeira vez. Entregou para todos um roteiro e disse: 

“Agilidade e rapidez nos experimentos realizados em laboratório são fundamentais para 

um trabalho de qualidade! Assim o grupo que terminar os experimentos primeiro irá 

ganhar 5 pontos. ” Devido a pressa para terminar o experimento João derrubou 

toda a vidraria contendo uma substância perigosa em cima da Maria, fazendo 

com que os demais alunos entrassem em desespero e deixassem Maria sozinha.  

Com relação as medidas de segurança e a conduta do professor marque V 

(verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas abaixo. Explique de forma sucinta 

sua escolha. 

(    ) O Sr. Fenil está correto ao dizer que agilidade e rapidez nos experimentos 

realizados em laboratório são fundamentais para um trabalho de qualidade. 

Afinal, quanto mais rápido trabalhar um profissional da área de Química mais 

lucro terá sua empresa e os resultados serão sempre confiáveis. 
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(    ) O professor deveria ter explicado anteriormente para os alunos as regras 

básicas de segurança no laboratório. 

(  ) João e seus colegas agiram corretamente ao saírem correndo do laboratório 

após o acidente com Maria. 

 

 

Resultados  

 

As salas de aula, nas quais foi desenvolvido o trabalho, são compostas por 84 

(do turno diurno) e 107 (do turno noturno) discentes frequentes. Para analisar de 

forma justa e correta, foram consideradas apenas as respostas dos questionários dos 

estudantes que estavam presentes em todas as atividades propostas (pré e pós-teste e 

aplicação dos slides), desconsiderando-se as demais.  

Em relação aos resultados dos questionários aplicados aos estudantes, estes 

foram obtidos e dispostos na forma de gráficos. No total, os questionários foram 

aplicados a 78 alunos (do diurno) e 88 (do noturno), números estes que equivalem a 

93% (do diurno) e 82% (do noturno) de todos os alunos matriculados nas turmas 

envolvidas. 

No que diz respeito a questão número um do pré-teste, foi pedido aos 

discentes para escrever um parágrafo sobre quais regras de segurança estavam sendo 

quebradas na imagem e como esses alunos poderiam melhorar seus procedimentos 

de segurança (quadro 1). Ao analisarmos as respostas dessa questão, das turmas do 

turno diurno e noturno, observamos que a maioria dos alunos respondeu esta 

questão parcialmente, com isso não conseguimos identificar se houve uma falha na 

interpretação da pergunta ou se os discentes de fato não sabiam a resposta. Portanto, 

para uma análise de resultados mais precisa decidimos considerar as repostas apenas 

da primeira parte da questão, que pedia ao discente para falar quais regras de 

segurança não foram seguidas na figura. Assim, para uma melhor comparação dos 

resultados, nós bolsistas juntamente com a supervisora do projeto, decidimos que se 

aluno apontassem de zero a três regras de segurança não respeitadas seria atribuído 
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um conceito ruim, de quatro a cinco regras, o conceito seria regular e mais de seis 

regras, seria atribuído um conceito bom. 

De acordo com os resultados da questão 1, do diurno, podemos observar, no 

gráfico 1, que mais de 60% dos alunos tiveram um desempenho ruim, apontando no 

máximo três regras de segurança quebradas e 35% obtiveram um resultado regular. 

Com isso podemos verificar que o conhecimento prévio dos alunos, de um modo 

geral, com relação ao tema abordado é insuficiente.  

 

Gráfico 1- Questão 1 do Pré-teste do diurno 

 

 
          

Já com relação aos resultados da questão 1, do turno noturno, podemos 

observar, no gráfico 2, que em relação ao turno diurno houve uma pequena melhora 

nos resultados no que diz respeito ao acerto de seis ou mais regras de segurança. No 

entanto, ainda é possível perceber que o déficit no conhecimento relacionando a 

segurança em laboratório de Química ainda é alto, pois mais de 60% dos alunos 

tiveram um desempenho ruim, apontando no máximo três regras de segurança 

quebradas e apenas 18% obtiveram um resultado regular. 

Gráfico 2- Questão 1 do Pré-teste do noturno 

 

64% 
35% 

1% 
0%

50%
100%

Ruim Regular Bom

0-3 4-5 6 ou mais

A
ce

rt
o

s 
em

 %
 

Número de regras quebradas apontadas 

Questão 1  
Total de 78 alunos 

66% 
18% 16% 

0%
50%

100%

Ruim Regular Bom

0-3 4-5 6 ou mais

A
ce

rt
o

s 
em

 %
 

Números de regras quebradas apontadas 

Questão 1 
Total de 88 alunos 



     1006 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

A questão de número dois, do pré-teste, pedia aos alunos para atribuir o 

significado de alguns pictogramas presentes no laboratório de Química. Nesta 

questão foram atribuídos os seguintes conceitos: até 3 acertos os alunos receberam 

conceito ruim; entre 4 e 5, acertos o conceito atribuído foi regular e 6 acertos ou mais, 

o conceito foi bom. 

 

Gráfico 3- Questão 2 do Pré-teste do diurno   Gráfico 4- Questão 2 do Pré- teste do noturno 

 

    

Assim como no resultado da questão 1, a questão 2 mostrou que o 

conhecimento prévio dos alunos, de um modo geral, com relação ao tema abordado é 

deficiente. De acordo com o gráfico 3, do diurno, podemos observar que mais de 80% 

dos alunos tiveram um desempenho ruim, conseguindo identificar no máximo três 

criptogramas e apenas 12% obtiveram um resultado regular. 

Já com relação aos resultados, do turno noturno, podemos verificar um 

conhecimento prévio sobre o assunto abordado um pouco melhor, visto que 23% dos 

alunos obtiveram um conceito regular e 20% conseguiram atingir um conceito bom.  

Ainda assim, é possível perceber que os alunos das turmas avaliadas possuem um 

conhecimento prévio precário no que se refere a noções básicas de segurança em 

laboratório de Química. Tais resultados, tanto do diurno quanto do noturno, já eram 

esperados, devido ao fato dos discentes desta instituição de ensino não terem tido até 

o momento aulas práticas no laboratório, sendo esta uma das razões pelas quais este 

projeto foi realizado. 

Acreditamos que um dos motivos para os professores de Química não 

realizem atividades experimentais em suas aulas é que, conforme constata Barbieri 

(1993), muitos professores de Ciências se sentem inseguros na realização de 
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experimentos, pois não tiveram acesso a laboratórios durante a sua formação em 

cursos de licenciatura. Além disso, sabe-se ainda que, na formação inicial, grande 

parte dos professores, atualmente em exercício, não foram adequadamente 

preparados para exercer atividades nesses espaços, já que, muitas vezes, apenas 

participou das aulas práticas de forma passiva.  

Quanto ao pós-teste (quadro 3), aplicado para avaliarmos se o método 

utilizado para repassar o conhecimento aos discentes (slides) foi relevante e se eles 

conseguiram, de fato, compreender esse conhecimento, este possuía duas questões. 

No que se refere aos resultados da primeira questão, que pedia para indicar quais os 

erros cometidos por uma universitária durante um trote da faculdade, os acertos dos 

estudantes, do turno diurno e noturno, são apresentados nos gráficos 5 e 6 a seguir. 

Nesta questão, avaliamos os alunos utilizando as seguintes categorias: se os discentes 

mencionaram de zero a uma medida de segurança desrespeitada no trote, o conceito 

atribuído foi ruim; se citaram duas medidas de segurança, o conceito seria regular; e 

se citaram três ou mais medidas o conceito atribuído foi bom. 

 

Gráfico 5 - Questão 1 do Pós-teste do diurno          Gráfico 6 - Questão 1 do Pós-teste  do noturno 

 

  

Nesta questão podemos verificar uma melhora no desempenho dos alunos, 

tanto do diurno quanto do noturno, visto que mais de 50% dos discentes ficaram com 

conceitos regular e bom. Entretanto, verificamos que os alunos de um modo geral, 

possuem uma grande dificuldade com interpretação de texto e com a escrita, pois 

muitas respostas eram redundantes e algumas vezes, o aluno se referia em todo o 

texto redigido para sua resposta, apenas uma medida de segurança. 
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De acordo com Kleiman (1996), o pouco hábito de leitura atrelado à 

dificuldade de ler traz uma possível falta de familiaridade com textos escritos em 

suas diferentes modalidades. Portanto, se o aluno não consegue se familiarizar com 

tais modalidades textuais, consequentemente ocorrerá um déficit em relação a 

interpretação de textos. Essas dificuldades ficam mais evidentes quando os alunos 

necessitam responder uma questão que apresenta dados ou imagens, como podemos 

observar no gráfico 1 do pré-teste aplicado neste trabalho.  

Nesta segunda questão do pós-teste, o desempenho dos alunos do diurno, 

melhorou consideravelmente; observamos um índice de 95% de acertos nas três 

alternativas e nenhum aluno obteve conceito ruim. 

Como podemos observar o número de acertos na segunda questão do pós-

teste, tanto para o turno da noite quanto para o turno da manhã, foi bem elevado 

(gráficos 7 e 8). Isso nos mostra que os discentes conseguiram compreender boa parte 

do tema abordado. 

 

Gráfico 7- Questão 2 do Pós-teste do diurno               Gráfico 8- Questão 2 do Pós-teste do noturno 

 

  

Apesar dos problemas referentes a interpretação de texto, podemos observar 

que o desempenho dos alunos melhorou consideravelmente ao longo do projeto.                     

Assim, após avaliarmos os resultados alcançados pelos estudantes de um modo 

geral, durante todas as atividades propostas, podemos considerar que os objetivos 

propostos para este trabalho foram alcançados. 
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Conclusão 

 

Segurança no laboratório é um assunto de grande relevância na prática do 

ensino de Ciências, especialmente da Química. Ele não deve ser encarado como um 

assunto a parte dentro de uma disciplina ou área de estudo, mas estar inserido no 

contexto escolar, de forma a permitir que os conhecimentos básicos sobre normas de 

segurança, manuseio adequado dos equipamentos e cuidados necessários ao 

adentrar em um laboratório sejam assimilados pelo aluno de forma consciente, 

incentivando-o a colocá-los em prática e a levá-lo para o seu cotidiano.  

Logo, este tema deve ser abordado em diferentes etapas do desenvolvimento 

do programa curricular de Ciências, especialmente da Química, utilizando 

estratégias variadas de ensino como as apresentadas neste trabalho, pois através da 

aplicação do trabalho foi possível verificar que, levando-se em conta a questão 

principal que orientou a pesquisa, os resultados obtidos foram positivos, visto que 

propiciou a construção do conhecimento e contribuiu para o processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que a abordagem incutiu nos alunos as normas de segurança 

e cuidados necessários ao adentrar em um laboratório, bem como durante à 

realização de atividades práticas. 
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Introdução 

 

“A educação ambiental deve ser um processo contínuo e permanente, iniciando em 
nível pré- escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou 
informal”.  

M. Guimarães 

 

Desejamos relatar atividades desenvolvidas por bolsistas PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da UFJF, supervisionadas por uma 

professora regente, realizadas em uma escola da rede estadual de educação, 

localizada em Juiz de Fora. Nós, bolsistas que planejamos e apoiamos a execução de 

aulas de ciências, buscamos associar o conteúdo a ser ensinado, prescrito pela 
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SEEMG, com os temas CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), privilegiando a 

abordagem do ensino de ciências por investigação, em que os estudantes são 

questionados sobre certos saberes, são confrontados com situações que os deslocam 

de suas certezas e os colocam a debater, relacionando conteúdos às situações 

vivenciadas em seu dia a dia. 

Entende-se que é preservando a natureza que se pode conservar a boa saúde 

dos indivíduos e a vida dos recursos naturais existentes no globo terrestre. Segundo 

Segura (2001, p.165):  

 

Quando a gente fala em educação ambiental pode viajar em muitas coisas, 
mas a primeira coisa que se passa na cabeça ser humano é o meio ambiente. 
Ele não é só o meio ambiente físico, quer dizer, o ar, a terra, a água, o solo. É 
também o ambiente que a gente vive – a escola, a casa, o bairro, a cidade. É o 
planeta de modo geral. (...) 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 deles. A conscientização é muito 
importante e isso tem a ver com a educação no sentido mais amplo da 
palavra. (...) conhecimento em termos de consciência (...) A gente só pode 
primeiro conhecer para depois aprender amar, principalmente, de respeitar 
o ambiente. 

 

A educação ambiental é um processo pelo qual o educando começa a obter 

conhecimentos acerca das questões ambientais, onde ele passa a ter uma nova visão 

sobre o meio ambiente, sendo um agente transformador em relação à conservação 

ambiental. As questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano da 

sociedade, contudo, a educação ambiental é essencial em todos os níveis dos 

processos educativos e em especial nos anos iniciais da escolarização, já que é mais 

fácil conscientizar as crianças sobre as questões ambientais do que os adultos. 

Nas escolas, a educação ambiental pode contribui para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um 

modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade como 

um todo. Assim, é importante que a escola se disponha a trabalhar com atitudes, com 

formação de valores e com mais ações práticas do que teóricas para que o aluno 

possa aprender a amar, respeitar e praticar ações voltadas à conservação ambiental. 
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Com objetivo de despertar o interesse da criança é necessário trabalhar de 

forma lúdica, mesmo que essa seja um tarefa difícil de ser desenvolvida, uma vez que 

requer muita prática, mudanças de comportamento pessoal e comunitário. 

Quando o docente liga o conteúdo das ciências às questões do cotidiano, a 

aprendizagem do aluno se torna mais significativa. As aulas realizadas devem se 

desenvolver apoiadas nas vivências dos alunos e dos fenômenos que ocorrem a sua 

volta, buscando examiná-los com o auxílio dos conceitos científicos pertinentes. É 

através de um ensino investigativo, provocativo que o aluno começa a pensar e a 

refletir sobre o processo de construção do conhecimento (FREIRE, 1987). 

 

Referencial teórico 

 

Nos dias de hoje, o meio ambiente é tema de grandes discussões mundiais, em 

busca de uma solução de preservação para as próximas gerações. Por conta dessas 

discussões, o ser humano tem consciência que os cuidados são necessários e 

importantes para todos. 

O crescimento científico e tecnológico dos últimos anos trouxe consigo não só 

benefícios para a humanidade, como também uma devastação para o meio ambiente, 

uma vez que o mesmo passou a enfrentar uma acelerada agressão em decorrência da 

exploração indiscriminada dos recursos naturais, bem como a emissão de poluentes 

que são lançados na atmosfera e rios (EFFING, 2007). Nesse sentido, na escola, a 

Educação Ambiental, é, de fato, uma das melhores formas de combater a degradação 

do meio ambiente, com a formação de conceitos para os alunos. 

Pode-se entender que a educação ambiental é um processo pelo qual o 

educando começa a obter conhecimentos acerca das questões ambientais, onde ele 

passa a ter uma nova visão sobre o meio ambiente, sendo um agente transformador 

em relação à conservação ambiental. 

Para Effting (2007), a Educação Ambiental é um método de aprendizagem 

para o gerenciamento e melhoramento das relações entre a sociedade humana e o 

meio ambiente de forma integrada e sustentável. Este método expõe à relação 

homem/natureza, bem como as maneiras de preservar, conservar e administrar seus 
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recursos de uma forma mais adequada. Assim, a escola funciona como uma 

ferramenta de promoção da cidadania e respeito ao meio ambiente, ao propiciar aos 

sujeitos uma visão crítica e global, que lhes permitam adotar uma posição 

participativa e consciente na proteção ao meio ambiente. 

A Constituição de 1988, em seu artigo 225, cita: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (Brasil, 1988, p.149) 

 

Ainda que a Educação Ambiental não seja uma disciplina do currículo escolar, 

a mesma deve ser abordada pelo educador de maneira interdisciplinar como previsto 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) com o propósito de relacionar a vida 

do aluno com a educação ambiental de uma forma prazerosa e dinâmica. Em 1997, os 

PCN’s foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, com o intuito de 

subsidiar as discussões e desenvolvimento do projeto educativo das escolas no 

planejamento das aulas e seleção dos materiais pedagógicos a serem utilizados, 

contribuindo, assim, para a formação e atualização profissional (BRASIL, 1998). Esse 

documento entra no âmbito escolar como uma forma de construtivismo e de 

reestruturação do ensino, ou seja, uma reforma que integram temas transversais 

como: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e cultura, para a formação de 

uma aprendizagem capaz de orientar o cidadão para a vida (BRASIL, 1998). 

A lei de diretrizes e bases afirma que “O ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão” (BRASIL, 1996, p.12). Sendo 

assim, essa fase da educação na vida de cada pessoa é importante, pois ela levará o 

indivíduo a se tornar um cidadão crítico e participante de seus direitos e deveres. 

As crianças estão em fase de grande aprendizado, sendo capazes de 

assimilarem o aprendizado que será base para a construção futura de seu 

desenvolvimento (PIAGET; INHELDER 1968). Nesse sentido, o conhecimento que a 

criança obtiver será muito importante para suas ações futuras. Justificamos a escolha 

deste tema pela grande importância que a educação ambiental tem para a sociedade, 
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bem como para o meio ambiente, pois esta auxilia na preservação do meio ambiente 

através de informações, sobretudo no ensino fundamental do âmbito escolar. 

O ambiente escolar é um dos primeiros passos para a conscientização dos 

futuros cidadãos para com o meio ambiente, por isso a Educação Ambiental é 

introduzida em todos os conteúdos (interdisciplinar) relacionando o ser humano com 

a natureza. Sua inserção na formação de jovens pode ser uma forma de sensibilizar 

os educandos para um convívio mais saudável com a natureza. Este tema deve ser 

trabalhado com grande freqüência na escola, porque é um lugar por onde passam os 

futuros cidadãos, ou que pelo menos deveriam passar e quando se é criança, tem 

mais facilidade para aprender. Antes, de pensar que os problemas ambientais estão 

tão distantes do homem que é muito bom que se passe a observar com mais atenção 

o ambiente que o cerca.  

Segundo Segura (2001, p. 21): 

 

A escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo de 
“ambientalização” da sociedade, recebendo a sua cota de responsabilidade 
para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de informação e 
conscientização. 

 

De acordo com Oliveira (2010), a escola juntamente com a família, devem ser 

os precursores da educação infantil, as crianças se encontram em momento de 

descoberta, tudo é novo e estimula a uma forma de concretizar as suas ideias. O 

educador entra nesse campo do conhecimento como um interlocutor, já que ele é 

formador de opinião e compartilha a sua metodologia pedagógica para despertar e 

sensibilizar para o entendimento da importância do meio ambiente. 

O educador é uma referência na formação do aluno, é ele quem deverá 

transmitir metodologias para serem abordadas com o objetivo de enriquecimento e 

construção do saber. O educador precisa estar em constante renovação, atualizando 

seus conhecimentos de maneira que possa transmitir os assuntos com segurança na 

sua função, isso se faz necessário por existir um grande número de educadores que 

não acompanham a evolução do ensino e prejudicam a formação do aluno. O 

educador capacitado melhora a qualidade do ensino, motiva o aluno sensibilizando, 

fazendo com que construa uma aprendizagem eficiente (FERREIRA, 2011). 
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Oliveira (2010) afirma que a temática da educação ambiental no ensino 

fundamental auxilia para que cada aluno busque uma expansão para o crescimento, 

aprendendo a ser crítico, aperfeiçoando suas habilidades e ocupando um espaço no 

mundo de forma com que a sociedade aprenda a ter uma conduta construtiva 

respeitando e procurando proporcionar a interação com o meio em que vive, 

possibilitando preservar os recursos para uma nova sociedade. Ressalta-se que em 

função de sua idade a criança tem situação favorável ao aprendizado de acordo com 

seu nível de desenvolvimento orgânico. 

 

Objetivos 

 

 O objetivo, para o ensino de ciências, foi conscientizar os alunos quanto à 

preservação do ambiente e para o ensino sobre as ciências foi o de permitir o debate e 

o teste de hipóteses sobre o que poderia acontecer com o ambiente a partir de certas 

ações humanas. O objetivo em relação ao ensino das linguagens foi o de aprimorar a 

escrita e desenvolver a expressão artística. 

 

Metodologia 

 

A sequência didática foi desenvolvida e aplicada em 4 aulas, com uma turma 

de 2° ano do Ensino Fundamental da rede estadual de Juiz de Fora.  

 Iniciamos com roda de conversa sobre o que os alunos conheciam sobre 

reciclagem. Ficamos surpresas com o que as pequenas crianças sabiam. Em seguida, 

explicamos o conceito que estavam no livro didático de ciências e qual era o descarte 

adequado para cada tipo de lixo. 

 Na segunda aula fizemos atividades de fixação: leitura do texto "Cuidando da 

Terra" (ANEXO 1), cruzadinha (ANEXO 2) e caça palavras (ANEXO 3) sobre a cor 

adequada do recipiente para o tipo de material a ser descartado. 

 A terceira aula começou com reflexão sobre atitudes positivas em relação à 

preservação do ambiente, os alunos citaram algumas e nós as anotamos no quadro. 



     1017 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Depois, cada dupla recebeu um desenho da Terra (ANEXO 4 e ANEXO 5), em 

cartolina, para ser pintado com guache azul e verde. 

 Na quarta aula, os alunos receberam as atitudes listadas, impressas e seu 

planeta Terra com três corações pendurados por um barbante. Pedimos para que 

escrevessem ou desenhassem três das atitudes positivas, uma em cada coração, o que 

gerou discussão sobre quais atitudes, dentre tantas listadas, deveriam constar nos 

corações, com argumentações baseadas em fatos e fenômenos naturais. Expusemos a 

atividade feita em um mural no pátio do colégio. 

 

Considerações finais 

 

 Acreditamos que os objetivos foram alcançados: os alunos compreenderam 

que para selecionar precisavam debater; observamos que eles têm muita facilidade 

em trabalhar em duplas, souberam a hora de ouvir e de falar; foram cuidadosos e 

caprichosos ao escrever e colorir. Tivemos retorno gratificante das crianças, elas 

foram muito atentas a todos os conceitos ensinados, fizeram perguntas que nos 

surpreenderam pela riqueza de detalhes. As ações pedagógicas que desenvolvemos 

no âmbito do PIBID agregam conhecimentos e possibilitam reflexões únicas sobre 

nosso processo de formação docente. 

 É importante que se inicie nos primeiros anos de escolaridade o ensino da 

Educação Ambiental, uma vez que é ai que se inicia o processo de formação da 

personalidade e o despertar para a cidadania, havendo a formação de cidadãos que 

se preocupam com o meio ambiente hoje e para as futuras gerações. Para que haja 

um mundo justo e equilibrado, é necessário haver uma interação entre educadores e 

educandos para que possam haver transformações nas formas de se utilizarem os 

recursos disponíveis na natureza sem que haja agressões e que esses recursos possam 

estar sempre disponíveis no futuro. 

O papel do educador é de promover a reflexão no âmbito escolar, sobretudo 

nas séries iniciais, para tentar alcançar novas formas de se pensar. Ele é muito 

importante, uma vez que iria contribuir na formação crítica do aluno para que esse 

possa entender a importância da preservação. Como foi verificado nos PCN’s é 



     1018 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

preciso que o educador trabalhe e multiplique essa ideia. Por fim, percebe-se que no 

contexto escolar, principalmente no ensino fundamental, é preciso promover ações 

com o intuito de educar para a preservação do ambiente, onde haja ações e práticas 

educativas em defesa do meio ambiente. 

Vale ressaltar que a educação tem a capacidade de promover valores, não 

sendo somente um meio de transmitir informações, trata-se de um processo que 

envolve transformações no sujeito que aprende e incide sobre sua identidade e 

posturas diante do mundo. Desenvolvendo habilidades como mais cooperação, e 

menos competitividade, assim se pode ter grandes expectativas sobre a recuperação 

do meio ambiente, ou o congelamento da destruição dos bens naturais que ainda não 

entraram em extinção no nosso planeta. 

 Finalmente, a educação ambiental nas séries iniciais do ensino fundamental 

ajuda a consciência de preservação e de cidadania. A criança aprende, desde cedo, 

que precisa cuidar, preservar, pois a vida do planeta depende de pequenas ações 

individuais que fazem a diferença ao serem somadas e proporcionam a 

transformação do meio em que vivemos. Desenvolver atividades e experimentos 

para conscientizar os alunos é de extrema importância, e o lugar para se fazer isso 

provavelmente é a escola, mas não obrigatoriamente, somente ela deve ensinar e 

conscientizar que para melhorar é preciso que se dêem as mãos. 

 

Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja. 

Chico Xavier 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4: 

 

 

   

 

 

ANEXO 5: Pronto 
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Introdução 

 

Problemas como o aumento da pobreza, da degradação humana e ambiental 

podem ter suas origens identificadas no modelo de civilização atuante, que se 

respalda em excesso de produção e superconsumo para uns e subconsumo e carência 

de condições para produzir por parte de muitos outros. Entretanto as injustiças 

acarretadas por esse modelo de produção vão além das discrepâncias 

socioeconômicas, afetam também o acesso aos recursos ambientais e a exposição à 

degradação ambiental (RIO DE JANEIRO, 1995). Um dos componentes do sistema 

capitalista que faz emergir essas injustiças e conflitos ambientais é o agronegócio, que 

é questionado pela agroecologia. Essa se coloca como um modelo de produção de 

alimentos alternativo ao modo de produção atual, defendendo o direito de cada 

nação ou região a preservar e aperfeiçoar sua possibilidade de produzir colheitas de 

alimentos básicos com a variedade de cultivos equivalente, sendo esse direito a base 

da soberania alimentar. (ALTIERI, 2010).  

A soberania alimentar defende a independência do produtor e consumidor 

relacionada ao sistema capitalista, e essa defesa se associa à luta contra as injustiças 

ambientais.   Considerando que a tematização da justiça ambiental na EA abre 

caminhos para a constituição de sociedades socialmente justas e ecologicamente 

equilibradas, pressupõe-se que o trabalho com as hortas pode contribuir para situar a 
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cidadania na EA para além da clássica noção de garantia de direitos, de cooperação e 

de bom convívio social.  

Para se trabalhar com uma EA nas escolas que trate da questão ambiental de 

forma crítica e emancipatória, discutindo injustiças ambientais, a horta escolar pode 

ser um excelente instrumento. Nessa perspectiva, estimando a importância do 

processo educativo na transformação social e na luta contra a naturalização e 

invisibilização da desigualdade socioambiental, o presente estudo pretende 

responder ao seguinte questionamento: O que dizem os anais dos Encontros 

Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências sobre hortas? De acordo com essa 

questão o objetivo deste trabalho é identificar e discutir quais são as contribuições 

educativas acerca das hortas na produção em Educação em Ciências (EC) nos anais 

dos “Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências” (ENPEC) realizados no 

período de 1997 a 2015. Além disso, pretendemos identificar os trabalhos de pesquisa 

verificados de acordo com seu gênero e discutir as temáticas relacionadas as hortas 

na produção em Educação em Ciências.  

 

Metodologia 

 

Segundo Cosenza et al. (2014), trazer as injustiças ambientais para uma 

discussão dentro da Educação Ambiental (EA) permite compreender e revelar 

disparidades de poder e um arranjo de opressão social que perpetuam desigualdades 

socioambientais. No entanto, mesmo diante da necessidade de dialogarmos sobre 

essas questões, em relação às pesquisas em EA, Cosenza e colaboradores (2014) 

apontam para uma baixa quantidade de publicações e relatos de pesquisas empíricas 

que interajam com a ideia de justiça ambiental, indicando uma produção ainda 

incipiente desses estudos. Apesar disso, quando tomamos como exemplo o 

“Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências” (ENPEC), podemos 

perceber que o interesse pela EA é crescente. Com o aumento das produções 

acadêmicas na área da EA, segundo Lorenzetti e Delizoicov (2007) uma análise e 

organização sistemática desses trabalhos se tornam necessárias para que visões e 

práticas que fundamentam estas produções sejam discutidas e possam contribuir 
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para o estabelecimento de parâmetros para avaliar pesquisas futuras. Considerando 

que a tematização da justiça ambiental na EA abre caminhos para a constituição de 

sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, pressupõe-se que o 

trabalho com as hortas pode contribuir para situar a cidadania na EA para além da 

tradicional concepção de garantia de direitos, de cooperação e de bom convívio 

social.  

Para ampliarmos nosso olhar sob as pesquisas que são feitas relacionadas às 

hortas optamos por buscar os trabalhos que dão foco a este tema dentro do ENPEC. 

A escolha pelos anais deste evento se deu pela razão de ser um evento de grande 

reconhecimento da área e traz como uma de suas linhas temáticas a ‘Educação 

Ambiental e Educação em Ciências: relações entre educação ambiental e Educação 

em Ciências; educação para o desenvolvimento sustentável; educação para a 

sustentabilidade’. O ENPEC é realizado, desde 1997, a cada dois anos pela 

Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC).  

Partimos da busca pela palavra horta presente nos títulos dos trabalhos 

apresentados oralmente e através de pôster nos ENPEC realizados entre 1997 e 2015. 

Buscamos apenas nos títulos, pois as primeiras edições não nos dava a opção de 

buscar nas palavras chaves e resumo. O foco qualitativo de análise se deu a partir da 

leitura integral dos 7 artigos verificados, de acordo com a tabela 1 abaixo. 

 

Ano Número de 

artigos 

Número de artigos filtrados 

com o termo horta no título 

Frequência 

1997 128 0 - 

1999 163 0 - 

2001 233 0 - 

2003 451 1 4,51% 

2005 739 1 7,39% 
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2007 669 2 3,34% 

2009 723 0 - 

2011 1.235 0 - 

2013 1.060 3 3,53% 

2015 1.335 0 - 

Total 6.736 7 0,1% 

Tabela 1: Relação do número de artigos publicados nos anais dos ENPEC de 1997 a 

2015 e artigos filtrados com o termo horta presente no título. 

 

Resultados  

 

Os 7 artigos verificados foram categorizados em: empírico, ensaio, 

levantamento ou relato de experiência, de acordo com a tabela 2 abaixo. 

 

Gênero dos artigos Número de artigos encontrados Frequência 

Pesquisa Empírica 4 57,1% 

Ensaio 1 14,3% 

Levantamento de área 1 14,3% 

Relato de experiência 1 14,3% 

Total 7 100% 

Tabela 2: Relação do número de artigos de acordo com seu gênero (pesquisa 

empírica, ensaio, levantamento ou relato de experiência). 

 

Nas edições I, II, III, VII, VIII e X dos ENPEC nenhum trabalho foi observado 

com a palavra horta em seu título. Nas edições IV e V, foi identificado um artigo em 

cada evento, ambos classificados como empíricos. No VI ENPEC foram verificados 2 

trabalhos, um empírico e um relato de experiência. Já no IX ENPEC foram 
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encontrados 3 artigos, um empírico, um ensaio e o outro classificado como 

levantamento.  

Não era esperado encontrarmos um Relato de Experiência entre os trabalhos 

dos anais dos ENPEC, visto que o evento em questão é um encontro de pesquisas. De 

acordo com sua essência, os artigos foram classificados em temáticas: ‘Práticas 

Educativas’, ‘Políticas públicas’ e ‘Reflexões teóricas e epistemológicas sobre hortas’ 

como mostra a tabela 3 a seguir. 

 

Temática Número de 

artigos filtrados 

Frequência 

Práticas Educativas 4 57,1% 

Políticas públicas 1 14,3% 

Reflexões teóricas e epistemológicas sobre 

hortas 

2 28,6% 

Total 7 100% 

Tabela 3: Relação do número de artigos de acordo com sua temática (‘Práticas 

Educativas’, ‘Políticas públicas’ e ‘Reflexões teóricas e epistemológicas sobre hortas’). 

 

 Entre os trabalhos categorizados como ‘Práticas Educativas’ três são pesquisas 

empíricas e um é relato de experiência. Dos dois artigos classificados em ‘Reflexões 

teóricas e epistemológicas sobre hortas’, um é ensaio e o outro, levantamento. O 

único trabalho categorizado em ‘Políticas Públicas’ é uma pesquisa empírica. O 

quadro 1 abaixo mostra o ano em que cada trabalho foi publicado nos anais do 

ENPEC, bem como o título e sua respectiva categoria e gênero. 

 

Ano Títulos dos artigos filtrados  Categoria Gênero 

2003  
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
INTEGRADA À CONSTRUÇÃO 
COLETIVA DE UMA HORTA 
ESCOLAR  

Práticas 
educativas 

Pesquisa 
Empírica 
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2005 HORTA ESCOLAR: UMA 
EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  
NA BARRA DO SUPERAGUI, PR 

Práticas 
educativas 

Pesquisa 
Empírica 

2007  
 HORTAS ORGÂNICAS: UMA 
PROPOSTA PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO 

Políticas públicas Pesquisa 
Empírica 

2007  
 A HORTA ESCOLAR COMO 
ELEMENTO DINAMIZADOR DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE 
HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS 

Práticas 
educativas 

Relato de 
Experiência 

2013  
 A HORTICULTURA COMUNITÁRIA 
COMO FERRAMENTA DE 
APRENDIZAGENS MÚLTIPLAS PARA 
O FORTALECIMENTO DA 
CAPACIDADE ADAPTATIVA E DA 
RESILIÊNCIA DE SISTEMAS 
SOCIOECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS 

Reflexões teóricas 
e epistemológicas 
sobre hortas 

Ensaio 

2013  
 CONSIDERAÇÕES (E 
DESCONSIDERAÇÕES) SOBRE 
HORTAS EM ESCOLAS URBANAS E 
SEUS OBJETIVOS PARA A EDUCAÇÃO 
EM CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE 

Práticas 
educativas 

Pesquisa 
Empírica 

2013  
 HORTA ESCOLAR: REFLEXÕES A 
PARTIR DE PESQUISAS DA ÁREA DE 
ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Reflexões teóricas 
e epistemológicas 
sobre hortas 

Levantamento 

Quadro 1: Relação do ano, título, categoria e gênero em que cada trabalho foi 

publicado nos anais do ENPEC. 
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Práticas Educativas 

 

Dos 7 artigos filtrados e analisados, 4 foram categorizados em ‘Práticas 

Educativas’. Nesses quatro artigos o foco dado para o trabalho com as hortas foi: 

horta escolar nos hábitos de higiene e saúde dos alunos; inserção curricular da 

Educação Ambiental; levar aos alunos conhecimentos sobre uma agricultura mais 

natural; e elaborar parâmetros para intervenções com hortas em escolas. Todos esses 

trabalhos partiram de um problema vivido na escola/comunidade que teve seu 

processo de planejamento e execução todo feito em conjunto. Todos os trabalhos 

apresentaram, para o uso da horta, como ponto positivo o trabalho coletivo, a 

autonomia, a colaboração e o respeito.  

Dos quatro trabalhos dessa temática, 3 defenderam a Educação Ambiental como 

interdisciplinar, além de relacionar a horta como sendo parte de um movimento 

contra hegemônico, que trabalha com os envolvidos no projeto a Soberania 

Alimentar, criticando o sistema capitalista, o modo de produção com agrotóxicos, e 

relacionando os conflitos com a questão das classes sociais. 

Um desses quatro trabalhos relacionou a horta escolar apenas com uma única 

disciplina, Ciências, trazendo a importância dos nutrientes dos alimentos e a 

construção de hábitos de higiene e alimentação saudável. Esse mesmo trabalho não 

apresentou nenhuma perspectiva de soberania alimentar. 

 

 

Políticas Públicas 

 

Dentre os sete trabalhos analisados apenas um foi categorizado em ‘Políticas 

Públicas’. Este trabalho é discuti os caminhos trilhados pela agricultura ao longo da 

história desde o período mítico-religioso até o momento da utilização da ciência e a 

posterior discussão sobre a agricultura orgânica. Através do trabalho com a horta em 

uma escola da Zona Oeste do Rio de Janeiro esta pesquisa investigou como se deu o 

processo de adequação da rede municipal às exigências da sociedade, observando a 

aplicação das legislações ambiental e educacional, e a implantação e 
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desenvolvimento da educação ambiental nas escolas da rede municipal do Rio de 

Janeiro.  

Os objetivos propostos para o trabalho com as hortas nessas escolas foram: 

desenvolver projeto interdisciplinar; aproveitar mão-de-obra ociosa; e desenvolver o 

espírito crítico da comunidade escolar quanto ao socioambiente.  

Esta pesquisa apresenta o trabalho coletivo, a autonomia, a colaboração e o 

respeito como pontos positivos de se trabalhar com a horta, bem como os trabalhos 

da categoria ‘Práticas Escolares’. O artigo se baseia no desenvolvimento da horta feita 

na escola em questão para fazer uma política de implementação da horta das escolas 

públicas do estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Reflexões teóricas e epistemológicas sobre hortas 

 

Dos sete trabalhados analisados dois estão na categoria ‘Reflexões teóricas e 

epistemológicas sobre hortas’. Um deles é um ensaio e faz uma discussão em torno 

do assunto Sistema Socioecológico e Agroecologia, colocando a horta como um 

movimento contra hegemônico. O outro artigo é um levantamento que discute a 

presença das hortas escolares nos anais do Encontro Nacional de Ensino em Biologia 

(ENEBIO) entre 2007 e 2012, e nos anais do ENPEC entre 1999 e 2011. 

Os dois artigos dessa categoria defendem a interdisciplinaridade como um alicerce 

do trabalho com as hortas e aspectos como trabalho coletivo, respeito, colaboração, 

autonomia e criticidade como pontos positivos trazidos pelo uso das hortas como 

prática escolar.  

Um desses trabalhos procurou reenquadrar a prática da horticultura 

comunitária tendo como principal marco teórico a teoria da atividade aplicada à 

construção da capacidade adaptativa e da resiliência de Sistemas Socioecológicos 

sustentáveis (SSE)  e fazem um ensaio em torno do assunto colocando a horta 

comunitária como um SSE.   

O outro artigo discuti o que a área de Ensino de Ciências e Biologia tem 

refletido e construído de conhecimento referente a confecção de hortas escolares, 
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junto aos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências e do 

Encontro Nacional de Ensino de Biologia, no período de 1999 a 2011 e de 2007 a 2012, 

respectivamente. 

 

Considerações finais 

 

Nota-se um aumento nas produções que têm as hortas como foco, mas ainda 

sim é possível perceber uma carência de trabalhos que tratem desse tema dentro da 

EA. Visto que em um universo de 6736 artigos nos anais dos ENPEC, apenas 7 

tiveram como ponto principal as hortas, é possível considerar uma incipiência de 

trabalhos que deem foco a esse tema dentro da Educação em Ciências. 

De acordo com Layrargues (2002), a Educação Ambiental é um processo 

educativo distintamente político, que pretende desenvolver nos educandos uma 

consciência crítica sobre as organizações, sujeitos e elementos sociais que geram 

riscos e enfrentamentos socioambientais. Considerando que a tematização da justiça 

ambiental na EA abre caminhos para a constituição de sociedades socialmente justas 

e ecologicamente equilibradas, pressupõe-se que o trabalho com as hortas pode 

contribuir para situar a cidadania na EA para além da clássica noção de garantia de 

direitos, de cooperação e de bom convívio social. 

Para se trabalhar com uma EA nas escolas que trate da questão ambiental de 

forma crítica e emancipatória, discutindo injustiças ambientais, a horta escolar se 

mostra como um excelente instrumento. 
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Resumo 
Este estudo trata-se de uma discussão acerca do educar e cuidar na Educação Infantil. De 
modo específico, buscou-se compreender a percepção de docentes nesse nível de ensino 
sobre os referidos conceitos e as implicações dessas compreensões em suas práticas 
profissionais. A metodologia empreendida baseou-se em pesquisa descritiva, com 
abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de trabalho de campo e tendo como coleta de 
dados a entrevista semiestruturada e a aplicação de questionário a professoras de um escola 
da rede privada de Belo Horizonte. Além desses passos, o trabalho apoiou-se em uma 
bibliografia especializada sobre a discussão acerca do cuidar e do educar, analisando-o 
historicamente para melhor compreendê-los no contexto atual. Nesse sentido, para além da 
análise de documentos oficias que regem a educação, como os Referenciais Nacionais da 
Educação Infantil (RCNEIs), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
autores como Tiriba (2005), Montenegro (2005), Ariès (1981), Kuhlmann (2010), Kramer 
(2005), dentre outros, foram estudados. A partir da investigação, pôde-se perceber que, 
embora os conceitos de educar e cuidar atualmente reflitam uma compreensão integrada no 
processo formativo discente, essa não tem sido uma prática efetiva no âmbito escolar, 
assinalando ainda uma prática baseada em dicotomia que hierarquiza cada um dos conceitos 
e compromete a formação dos educandos. Tal fato deve ser compreendido por fatores 
socioculturais que apontam, inclusive, para uma indevida formação docente.  

Palavras-chave: Educar, cuidar, Educação Infantil.  
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Introdução 

 

Este trabalho tem como tema “Perspectivas Docentes Sobre o Educar e o 

Cuidar na Educação Infantil”. Mesmo presentes no debate educativo atual, com 

especial destaque a partir dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil 

(RCNEIs), os conceitos de educar e cuidar nem sempre são compreendidos. Muitas 

vezes são concebidos de forma associada, em outros momentos são entendidos de 

maneira independente. São assim conceitos que trazem uma complexidade que 

possibilita interessante investigação.  

 

De acordo com a Lei Das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 

1996:  

 

O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o educador tenha uma 
competência polivalente. Ser polivalente significa que ao educador cabe 
trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde 
cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das 
diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua 
vez, uma formação bastante ampla e profissional que deve tornar-se, ele 
também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, 
debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e 
buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. (BRASIL, 
1998, p. 41). 

 

Assim, é importante perceber a maneira como esses conceitos são 

compreendidos por esses docentes, uma vez que através deles serão materializadas 

práticas formativas nas mais variadas escolas de todo o Brasil. E foi nesse sentido que 

se estabeleceu como principal objetivo a busca por compreender como os educadores 

na Educação Infantil concebem o educar e o cuidar em seu fazer profissional. 

Especificamente, esses conceitos seriam entendidos de maneira integrada ou 

separada? Haveria clareza do educador acerca do momento de seu fazer educativo 

em que há a expressão materializada desses conceitos? Seriam concebidas como 

educativas as práticas de cuidado e vice-versa?   

A diversidade das situações educativas no contexto da Educação Infantil é 

especialmente interessante para a discussão acerca do educar e do cuidar e para a 

entender a relação estreita entre ambos na formação discente. A partir de uma 
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realidade específica, a pesquisa contribui com a reflexão sobre a Educação Infantil 

brasileira, ao possibilitar uma melhor compreensão da dimensão educativa em sua 

totalidade, uma vez que fomenta o olhar sobre aspectos por vezes marginalizados 

e/ou compreendidos parcialmente, o que ressalta a relevância da investigação. 

Considera-se ainda a possibilidade de nesse processo pensar a figura docente.  

 

Metodologia 

 

Com a intenção de compreender a percepção do professor da Educação 

Infantil acerca do cuidar e educar, de perceber as consequências dessa compreensão 

em seu fazer docente, esta pesquisa se formou. Trata-se de uma discussão que, ao 

desenvolver um aprofundamento sobre o cuidar e o educar, pode contribuir para a 

reflexão dos profissionais da educação que atuam na Educação Infantil. Para realizar 

este estudo, que surge como uma pesquisa descritiva quanto aos seus objetivos, 

adotou-se uma metodologia de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de 

trabalho de campo e tendo como coleta de dados a entrevista semiestruturada e a 

aplicação de questionário.  

 

Como defende Minayo (2013), a pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares, com foco em realidades que não podem ser quantificadas. Ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, elementos que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos, os quais não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. Já a pesquisa de campo se deu com o intuito de reunir informações 

sobre o tema a partir de seu contexto. Acredita-se que um fato ou fenômeno pode 

muitas vezes ser melhor entendido no meio em que ele ocorre e do qual faz parte. 

A coleta de dados se deu a partir de entrevistas semiestruturadas e 

questionário. O questionário, como mostram Marconi e Lakatos (2002, p. 98), 

proporciona “[...] respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade nas respostas, 

em razão do anonimato, e menos risco de distorção, pela influência do pesquisador.” 

Já a entrevista foi escolhida como maneira de receber informações mais elaboradas, 
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concretas e práticas sobre a atuação e o conceito dos docentes a respeito do educar e 

cuidar. Além de todos esses passos, o trabalho se apoiou em uma bibliografia 

especializada sobre a discussão do cuidar e do educar. A bibliografia assumiu formas 

de livros, artigos e documentos oficiais (Referenciais Curriculares para a Educação 

Infantil; LDBEN, Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, dentre 

outros).  

 

A investigação ocorreu em uma instituição privada de Educação Infantil de 

Belo Horizonte, localizada na região oeste da cidade. Tal instituição colocou-se às 

investigadoras como amostra por conveniência e ou acessibilidade; tendo em vista a 

proximidade desta à maioria das pesquisadoras e a localização de fácil acesso. 

Devido a critérios éticos, todos os nomes das professoras foram preservados. As 

professoras serão aqui identificadas pelas letras “A”, “B”, “C” e “D”.  

 

 

Referencial teórico 

 

Breve história sobre a concepção de criança e de Educação Infantil 

 

Acreditou-se ser importante buscar historicamente o entendimento acerca da 

infância e do ser criança, além de discutir a ligação entre essas diferentes dimensões, 

hoje entendidas de modo tão atrelado.  Ariès (1981) afirma que as crianças ao longo 

da história foram tratadas como adultos em miniatura. A infância não era levada em 

consideração e com isso as crianças eram colocadas no meio de adultos, em situações 

e convívio com adultos. É importante ainda dizer, segundo afirma Ariès (1981), que 

foi no século XVII que uma nova noção foi construída, a noção de inocência infantil. 

Essa noção traz consigo valores morais.Já no século XVIII, surge o entendimento da 

infância a partir de outros dois aspectos: a inocência e a ignorância, “a inocência que 

é preciso conservar e a ignorância ou a fraqueza que é preciso suprimir ou tornar 

razoáveis” (ARIÈS, 1981, p.149).  
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Percebe-se então a partir daí a atenção no sentido de educar. Para educar eram 

necessários alguns cuidados e eles eram inspirados pelas noções de criança inocente, 

carente de moral, 

ignorante que precisava ser fortificada. Ou seja, eram cuidados aos quais deviam 

todos estar atentos, inclusive nos espaços de clausura.   

É importante também considerar, como afirmam as autoras Batista e Moreno 

(2005), que é nesse contexto, dos séculos VXII e XVIII, que ganham força o 

Iluminismo e o protestantismo; dois importantes movimentos no processo de um 

reconhecimento diferenciado em relação à infância, sendo compreendida como etapa 

distinta da adulta. Por meio de Àries (1981), percebem-se então as mudanças acerca 

do entendimento do que se entendia como criança. Essas mudanças trazem novas 

práticas de cuidados, que também foram sendo modificadas ao longo da história. 

A partir disso, pode-se então buscar um entendimento da infância e do ser 

criança na contemporaneidade. Segundo Kuhlmann (2010), considera-se a infância 

como uma condição da criança, o conjunto de experiências vividas por ela em 

diferentes lugares históricos, geográficos e sociais. Mais do que representação dos 

adultos sobre esta fase da vida, considera-se as representações da própria infância, as 

crianças concretas, localizadas nas relações sociais. Fala-se do reconhecimento destas 

como produtoras da história, sujeitos que na (e da) realidade social que se apresenta.  

No Brasil, como mostra Pereira (2011), anteriormente à Constituição de 1988, e 

à LDBEN de 1996, as instituições de Educação Infantil eram meramente de caráter 

assistencialista, de proteção, especialmente por se tratar desse novo contexto da 

mulher no mercado de trabalho. Como mostra Pereira (2011), esse cuidado 

assistencialista vinha para compensar a ausência da família, tornando-se o principal 

objetivo para a sociedade.  

 

Com o passar do tempo muda-se a concepção de educação, propiciando o 
surgimento de novas propostas pedagógicas, incluindo todas as camadas da 
sociedade, abolindo desta maneira a ideia de creches assistencialistas, 
enfatizando a associação do cuidado com a educação da criança, assim surge 
a necessidade da sociedade elaborar novas orientações, leis que favoreçam a 
educação formal e completa da criança, tendo em vista o direito à educação 
infantil (PEREIRA, 2011, p.580).  
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No entanto, apesar da mudança e da valorização do caráter pedagógico da 

instituição infantil, o pensamento compensatório e assistencial vem arrastando-se até 

os dias atuais, mantendo-se ainda bastante presente e forte (PEREIRA, 2011). No 

trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil, cuidar e educar precisam 

ser integrados, atentando para a autonomia da criança e tendo os fazeres 

pedagógicos planejados a partir de diferentes áreas e realidades observadas.  

 

 

Cuidar e Educar na Educação Infantil brasileira contemporânea 

 

Desde fins da década de 1990, é estabelecido por meio dos Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs) que o cuidar e o educar 

são funções integradas. Assim, os profissionais de Educação Infantil devem estar 

atentos para que esses elementos sejam incorporados dentro escola de forma 

articulada. 

Dessa forma, o educar e o cuidar estão ligados a todo um conjunto de 

exigências e atribuições que, buscando o desenvolvimento integral da criança, devem 

continuamente permitir a constituição de um sujeito autônomo, protagonista de seu 

desenvolver (BRASIL, 1998). Segundo o Referencial Curricular orienta, entende-se 

que: 

 

[...] cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa 
compreendê-lo como parte integrante da educação143, embora possa exigir 
conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão 
pedagógica. Ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo 
demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de 
profissionais de diferentes áreas. (BRASIL, 1998, p.24).   

 

Como apontam Bertolini e Oliveira (2009), infelizmente muitos dos 

profissionais/ educadores não estão interessados e/ou compromissados em 

desenvolver seu trabalho de modo atento às necessidades apresentadas no espaço 

escolar, inclusive no que se refere ao processo de adaptação das crianças. 

                                                           
143 Grifo das autoras. 
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Historicamente, o problema é que ambos foram vistos dissociadamente, em 

polos distintos que os separavam e geravam hierarquias. Estas, como mostrou Tiriba 

(2005), geraram consequências diretas (inclusive no processo de formação dos 

profissionais) que ainda hoje são muito visíveis na Educação Infantil. No entanto, 

apesar desse novo entendimento, como mostra Tiriba (2005), o binômio permanece e 

junto a ele a hierarquia, a menor capacitação dos funcionários da educação que se 

dedicam ao cuidar, ainda polarizado e assistencialista.  

 

Educar e cuidar: hierarquização do binômio 

 

Para entender melhor sobre a problemática do educar e do cuidar é preciso 

rever em qual momento se deu a divisão "corpo e mente". A partir dessa 

compreensão é que surge o binômio, a polarização educativa que ainda hoje traz 

grande dificuldade às instituições, que educam e cuidam a partir da separação, 

causando dualidade/desintegração onde deveria haver vinculação. 

Para Tiriba (2005), o entendimento histórico acerca do corpo está arraigado a 

um espaço sem privilégio, menor que aquele ocupado pela razão, pela mente; algo 

que como ela diz está presente desde a Antiguidade. Dessa forma, 

 

[...] nas propostas pedagógicas, nas práticas, assim como nas falas de 
profissionais educadoras de creches, muitas vezes, mais que integração, o 
binômio expressa dicotomia. Em razão de fatores socioculturais específicos 
de nossa sociedade, esta dicotomia alimenta práticas distintas entre 
profissionais que atuam lado a lado nas escolas de educação infantil, 
especialmente nas creches: as auxiliares cuidam e as professoras realizam 
atividades pedagógicas. (TIRIBA, 2005, p. 70). 

 

Para autora há ainda o fato que pode de algum modo explicar o binômio hoje 

existente, a noção de que o cuidar está ligado à emoção; diferente do educar que 

estaria ligado à razão. Nesse sentido, para se cuidar não seria necessário alguém com 

grande capacidade e formação "o cuidar é desprestigiado por estar relacionado à 

emoção, e não à razão; e, ademais, às mulheres, que seriam inferiores aos homens". E 

desde os tempos de Platão, a emoção assume uma posição pouco produtiva e de 

menor valor para construção do conhecimento. Por sua vez, a razão se torna 
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indispensável.(TIRIBA, 2005, p. 75). Assim, a cisão entre educar e cuidar seria 

também "a expressão, no restrito campo da educação infantil, da cisão maior entre 

razão e emoção" (p. 75), sendo essa uma das marcas fundamentais da sociedade 

ocidental. 

 

Nesta lógica, o corpo assume o lugar secundário destinado aos prazeres, aos 

desejos à inconsciência...Nele, a cabeça abriga a razão, a consciência, 

pensamento, tomado por Descartes como a prova da nossa existência 

humana. Nesta lógica, o corpo é simplesmente um portador do texto mental. 

(Tiriba, 2005, p. 76). 

 

 

O educar tem assim o caráter de ajudar a trabalhar o raciocínio (ligado ao 

ensino, à inteligência), e o cuidar é compreendido como preservar o corpo, algo que 

qualquer profissional, segundo essa perspectiva, pode realizar; como discutem Tiriba 

(2005), Guimarães (2008).  Ao contrário, há importante defesa à educação de 

qualidade, que se estabelece no contexto escolar de forma integrada e não em cisões 

de posições. 

  Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

 

(...) os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade 
de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada 
as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando 

os profissionais e instituições144 que atuam com as crianças pequenas e/ou 
aqueles que trabalham com as maiores. As novas funções para a educação 
infantil devem estar associadas a padrões de qualidade. (BRASIL, 1998, 
p.23).   

 

Tiriba (2005) fala sobre a ideia de razão associada ao caráter masculino; em um 

mundo patriarcal onde a mulher é inferior e, por isso, também ligada ao cuidar.  

Como se podia ver, por exemplo, em seus papéis de mãe e esposa, aquela que zela, 

resguarda e protege.  

Mas o que configura o patriarcalismo é a importância que a sociedade 
confere aos papéis atribuídos a cada um dos sexos: os homens se dedicam e 
se preocupam com dinheiro, com o seu trabalho, com o que diz respeito ao 

                                                           
144 Grifo das pesquisadoras. 
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mundo do público; já as mulheres se preocupam com o que teria menos 
importância, ou seja, o que está relacionado à esfera do privado: a 
organização da casa, o cuidado com a alimentação e a higiene dos filhos, a 
saúde e o conforto da família. Podemos, em síntese, dizer que os homens 
cuidam das coisas, as mulheres cuidam das pessoas. (TIRIBA, 2005, p.79) 

 

A partir dessas informações compreende-se que a ligação da mulher ao âmbito 

do ensinar não é pelo intelecto, e sim pela emoção, aconchego, amor (TIRIBA, 2005). 

A mulher então como inferior, ligada a emoção, é vista como menor, assim como o 

ato de cuidar. Estas, como fruto de problemas históricos de bastante tempo, 

continuam a desintegrar o processo, justificando práticas que não entendem a criança 

no seu todo e, às vezes, justificando a contratação de profissionais despreparados 

para lidar com a Educação Infantil. 

 

O professor na Educação Infantil 

 

Como visto, falar em educar e cuidar é também falar do fazer do educador, é 

abordar o profissional em relação direta com o universo educativo. Torna-se desse 

modo essencial melhor compreender esse sujeito. Para que se possa ter uma atuação 

significativa e de qualidade, em qualquer nível de ensino, é necessária uma sólida 

formação. Algo especialmente importante quando se trata com a formação de 

diferentes sujeitos. Estes, sob a responsabilidade mediadora do docente, precisam ser 

entendidos de forma integral.  

Assim, fala-se da necessidade de um professor consciente, conhecedor, que 

aproveita e se apoia nos conhecimentos prévios da criança, na bagagem cultural que 

traz de sua vivência com a família e outros ambientes de convívio. Respeitando as 

especificidades dos educandos, o professor estimula novos conhecimentos, de forma 

a ser mediador do seu aprendizado. Como Monteiro (2002), apud Forest e Weiss 

(2003), diz: 

 

O educador deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de 
diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, 
crenças, etnias das crianças com as quais trabalha, respeitando suas 
diferenças e ampliando suas pautas de socialização. O educador é o 
mediador entre crianças e os objetos de conhecimento, organizando e 
propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos 
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e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos 
seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 
campos de conhecimento humano (MONTEIRO, 2002, apud FOREST e 
WEISS, 2003, p. 48). 

 

Desse modo, a partir do que foi aqui discutido, percebe-se que o professor é 

agente essencial na de Educação Infantil. De posse de uma formação sólida e ciente 

do que cabe a ele como profissional, o professor deve reconhecer que educar e cuidar 

são indissociáveis, ambos caminham juntos e essa interligação precisa ser entendida 

por todo o conjunto de profissionais. 

 

Coleta e análise de dados 

 

O presente tópico tem por objetivo retratar os dados coletados na visita a 

campo, através de uma entrevista semiestruturada e um questionário, para com isso 

analisá-los mediante a teoria descrita no decorrer da pesquisa, com a finalidade de 

melhor compreensão e maior amplitude do assunto investigado. Foram realizadas 

visitas a uma escola de Educação Infantil, da rede particular de ensino, localizada na 

região sul de Belo Horizonte, no bairro Buritis. As entrevistas realizadas, com a 

prévia autorização da coordenação/direção da instituição, ocorreram entre setembro 

de 2016 e maio de 2017. A partir disso, foram entrevistadas duas professoras do 

chamado maternal e duas do segundo período. A ideia era analisar como as 

professoras, que trabalham com as crianças em diferentes faixas etárias, pensam com 

relação ao cuidar e educar. Devido a critérios éticos, todos os nomes das professoras 

foram preservados. As professoras serão aqui identificadas pelas letras “A”, “B”, “C” 

e “D”. As professoras se apresentaram, falaram um pouco de sua trajetória na 

Educação Infantil, explicaram um pouco do dia a dia delas na escola e sua atuação. 

Após essa introdução, começou-se a entrevista. 

Em outro momento, perguntou-se sobre o conceito que cada uma tem sobre o 

que é educar. A docente “A” respondeu sucintamente: “pra mim, o principal é dar 

limites”(2016). Apoiadas em Forest e Weiss (2003), entende-se que para cuidar e 

educar em um âmbito escolar da Educação Infantil é preciso introduzir uma ação 

pedagógica de consciência, para que assim se estabeleça um olhar holístico sobre a 
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criança, tendo como base concepções que respeitem a diversidade, o momento e a 

realidade particulares à infância. O ato de educar e cuidar integrado reflete no 

processo e nas particularidades da criança, assim como visto nas respostas das 

professoras. 

A Professora “A” tem uma visão que parece restrita, baseada somente em 

limites e regras, uma visão limitada, o que confirma a ideia de Pereira (2011) quando 

diz que, apesar da mudança e da valorização do caráter pedagógico da instituição 

infantil, o pensamento compensatório e assistencial vem arrastando-se até os dias 

atuais, mantendo-se ainda bastante presente e forte (PEREIRA, 2011).Ao se restringir 

a "dar limites", a professora pode acabar deixando de atender e entender essa criança 

dentro de sua especificidade, das suas capacidades infantis.  

Seguiu-se então para a pergunta que já trazia a discussão acerca do educar e 

do cuidar de modo relacionado, algo não feito antes propositalmente. Ou seja, 

buscou-se a discussão a partir do educar cuidando e do cuidar educando. Embora 

não tenham deixado essa ligação tão clara antes (com exceção da professora "D", que 

os compreendia de modo mais relacionado), as professoras disseram o seguinte:   

 Por sua vez, a professora “A” afirma: “sim, totalmente, um tá ligado no outro, todos 

tão ligados uns nos outros, não só quanto educadora, mas enquanto mãe também.” (Relato 

da docente “A”, 2016). Ao responder a essa pergunta, a professora “A” disse que os 

conceitos são totalmente ligados, mas traz um sentido maternal para eles. Percebe-se 

em sua fala um enraizamento cultural que traz a mulher ligada ao cuidado, como 

mãe, a que zela e cuida, o que compromete a visão educativa aprofundada.  

Compreende-se que a ligação da mulher no âmbito do ensinar não é pelo intelecto e 

sim pela emoção, aconchego, amor (TIRIBA, 2005). Como mostra a autora, a mulher, 

entendida como inferior, é ligada à emoção, é vista como menor, assim como o ato de 

cuidar. Este tem valor inferior para o conhecimento, já que o conhecimento é ligado à 

razão, algo que o homem domina. Assim, a hierarquia de valores relacionada ao 

gênero, nível em que o cuidado é fortemente assinalado, ganha forças na fala da 

professora.  

Perguntadas sobre o que parece mais desafiador, cuidar ou educar e o porquê, 

obteve-se a seguinte resposta da professora “C”, tem-se que: 
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O mais desafiador é o educar, porque o educar é pra vida, o cuidado também é pra 
vida, mas é mais momentâneo. (Relato da docente "C", 2016). 

 

Nas palavras da professora “C” quando diz que o educar é para vida e o 

cuidar é momentâneo, a docente destaca o cuidar como segunda dimensão. Ou seja, 

algo transitório, fortalecendo uma hierarquia e reforçando o binômio. Mostra assim 

que dissocia o educar e cuidar em seus fazeres docentes. Como dito, os Referenciais 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (1998) trazem que o cuidar e o educar 

são funções integradas e que nesse processo deve haver a compreensão que a criança 

está em contínuo crescimento, deve-se respeitar sua singularidade, ajudando-a a 

desenvolver-se como ser humano em suas capacidades.   

Ao destacar a importância do educar/cuidar, ressaltando como são 

desafiadores, a professora "D" reforça ser algo que "me instiga, me faz buscar sempre o 

melhor, me faz melhorar, me faz correr atrás." (Relato da docente "D",2017). Observa-se 

que com isso a professora encontra motivação, entusiasmo para aprender, para 

ensinar, demonstra confiança, segurança, algo que influencia no seu agir pedagógico. 

Quanto mais ela se sente desafiada, mais ela quer novidades e assim vai se obtendo 

bons resultados, com objetivos alcançados por ambas as partes (professora e alunos). 

A partir disso, pode-se pensar a respeito da busca por qualificação, acerca da qual 

falou Libério (2010), como algo que contribui para amplitude de visão na atuação 

profissional. Tal formação é também pontuada pela LDBEN (1996), ao defender a 

formação de programas de educação continuada para os profissionais de educação.  

Por fim, ao serem questionadas sobre o que achavam da estrutura física da 

instituição e sua ação sobre o educar e o cuidar, a professora “D” contempla:  

 

A escola em que eu trabalho atualmente é uma escola com uma estrutura física 
média, não é muito grande, mas também não é pequena. Então, hoje é uma 
instituição que propicia, sim, coisas bastante legais pra que eu consiga fazer um 
trabalho de qualidade com as minhas crianças. Pra que eu consiga educar e cuidar de 
uma forma eficaz. (Relato da docente “D”, 2017). 

 

 Ao analisar as respostas das professoras sobre a estrutura física e sua influência 

sobre o educar e cuidar percebe-se na fala da docente “D” uma resposta mais clara 
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quanto ao seu entendimento acerca de um ambiente educador. As demais 

professoras apresentam um ambiente tranquilo, com acessos a higiene mais fácil, e 

com gestores que não interferem no agir pedagógico. Não deram tanto a dimensão 

do aspecto físico perguntado, falaram mais do ambiente de trabalho, de como a 

equipe é solidária, como ela não interfere. Cabe ressaltar enfim que, apesar de não 

terem respondido diretamente o que foi perguntado, as professoras acabaram 

tocando em um aspecto interessante do ambiente de trabalho. Conforme apontam 

Felipe (2001) e Brasil (1998), é importante que haja colaboração e envolvimento de 

todos, inclusive dos gestores, para acompanhar e assistir os profissionais. A demanda 

educativa vai além do pedagógico, o que exige a interação com o saber de vários 

campos e de diferentes atuações. 

 

Considerações finais 

 

 A partir das obras selecionadas, das fontes coletadas e analisadas, em que se 

destacam as respostas das profissionais durante a entrevista na visita ao campo, 

buscou-se uma compreensão sobre o universo da Educação Infantil em relação ao 

educar e cuidar, a qual  trouxe grande contribuição para aprendizagem das 

pesquisadoras. Essa compreensão no universo investigado parece, contudo, ser 

parcial, já que algumas professoras têm uma percepção que os integra (mesmo que 

com dúvidas) e outras ainda que reforçam o binômio, o qual segrega e hierarquiza 

cada um desses conceitos e também os sujeitos que a eles se ligam; fato que tem 

consequências diretas nas ações das profissionais (e que mostra uma problemática de 

gênero ainda a ser superada).   

Cabe destacar que, durante a realização da pesquisa, ficou clara a limitação. 

Acredita-se que estar em sala de aula observando seria muito interessante por 

permitir ainda outras reflexões. Fala-se, enfim, de uma temática que traz subsídios 

para uma prática tão desafiadora e ampla que, de alguma forma, pode ajudar na 

formação das crianças da Educação Infantil. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo consiste em refletir sobre a formação do leitor do Ensino Médio, 
através da leitura literária. Objetivo esse que se justifica pelo fato de a formação de leitores 
sempre ter sido uma das tarefas mais complexas para o Professor de Língua Portuguesa que, 
às vezes, isolado em sua área, percebe-se sem fôlego para execução do seu trabalho. Todavia, 
com o incentivo de outros profissionais da escola pode viabilizar, suavizando o trabalho de 
despertar o interesse dos alunos pela leitura. Mais que formar leitores, encantar o estudante 
requer esforço coletivo da instituição de ensino. Compartilhar a responsabilidade com outros 
membros da comunidade escolar pode facilitar e enriquecer o desafio de transformar alunos 
em leitores encantados e multiplicadores desse encantamento, pois disseminar a leitura 
como alimento intelectual é um dos papeis mais inestimáveis da escola. Dessa forma, para 
nos ajudar nessas reflexões, temos como suporte teórico as contribuições de Kleiman (2003), 
Colomer (2007), Chartier (2008), Santos (2009), Solé (1998) dentre outros autores. Assim, o 
presente artigo tenta estabelecer um diálogo entre os gêneros textuais e a prática de leitura 
na escola e teve como metodologia as intervenções de duas profissionais para fomentar a 
leitura entre os alunos do Ensino Médio, através de ações que criassem oportunidades para 
que outros educandos da escola pudessem vivenciar a leitura para além da função 
pedagógica (função essa que é a mais desenvolvida pelas escolas). Como ainda estamos 
colhendo frutos dessas intervenções, o artigo descreverá os breves resultados desse trabalho 
de incentivo à leitura literária, pela iniciativa de uma Professora de Língua Portuguesa do 
Ensino Médio e Fundamental II e da Coordenadora Pedagógica de um Colégio Público 
Estadual, do interior do Rio de Janeiro que, juntas, fundaram o Clube de Leitores do Kopke, 
com o objetivo de fomentar a leitura literária entre os estudantes do Ensino Médio e pensar 
com os membros desse clube, como despertar esse encantamento nos demais alunos da 
escola, através de ações como a “Invasão Literária”, “Leitura Deleite”, “Leitura 
Compartilhada” de grandes autores da literatura nacional, escrita do “Diário de Leitura” e 
“Oficinas Literárias” para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, que são 
atendidos no contraturno da escola. Essas ações que “contagiaram” a Coordenadora 
Pedagógica desse Colégio são frutos da ação de um outro grupo do qual faz parte: o grupo 
de Pesquisa LINFE (Linguagens, Infâncias e Educação), da  Faculdade de Educação da UFJF, 
onde vivenciou (vivencia) tais ações com estudantes e professores dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental de duas escolas públicas municipais de Juiz de Fora/MG; e 
“encantada” com essas ações, as compartilhou com a Professora de Língua Portuguesa de 
sua escola, que também deixando-se “encantar”, aceitou o desafio de colocá-las em prática 
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com os alunos do Ensino Médio que, além de despertar o encantamento pela leitura literária, 
também faz deles mediadores de leitura” para os alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

 

Introdução  

 
 

Dizer que lemos – o mundo, um livro, o corpo – não basta. A metáfora da leitura 
solicita por sua vez outra metáfora, exige ser explicada em imagens que estão fora da 
biblioteca do leitor e, contudo, dentro do corpo dele, de tal forma que a função de ler é 

associada a outras funções corporais essenciais. Ler – como vimos – serve como um 
veículo metafórico, mas para ser compreendido precisa ele mesmo ser reconhecido por 

meio de metáforas. Tal como escritores falam em cozinhar uma história, misturar os 
ingredientes do enredo, ter ideias cruas para uma trama, apimentar uma cena, 

acrescentar pitadas de ironia, pôr molho, retratar uma fatia de vida, nós, os leitores, 
falamos em saborear um livro, encontrar alimento nele, devorá-lo de uma sentada, 

ruminar um texto, banquetearmo-nos com poesia, mastigar as palavras do poeta, 
viver numa dieta de romances policiais [...] 

(MANGUEL,1997 p.198) 

 

Ler, mais do que uma ação inerente aos intelectuais, é, igualmente, uma 

atividade prazerosa capaz de içar talentos. O aluno leitor hábil, possivelmente, terá 

maior facilidade no desempenho nas suas tarefas escolares e se apresentará apto para 

os desafios da vida acadêmica. Contudo, o trabalho de preparação e sedução de um 

leitor é uma das tarefas mais custosas que a escola, geralmente, deixa a cargo dos 

professores de Língua Portuguesa, e, quando disjuntos da comunidade escolar, tal 

ação torna-se árdua e menos expressiva: 

 
Quando se pensa em ensino de leitura, geralmente ela está atrelada ao 
ensino de língua portuguesa, e poucos profissionais de outras disciplinas 
sentem-se “professores de leitura” ou “professores de linguagem” (cf. 
NEVES et al., 2001).  

 
 

Para Silva (2010, p. 76), entretanto, todo professor é professor de linguagem 

entendida como 

 
o procedimento de interlocução que se exerce nas práticas sociais existentes 
nos diversos grupos de uma sociedade. Interagir pela linguagem constitui 
falar alguma coisa a alguém, de certa forma, num determinado contexto 
histórico. Pela linguagem é possível manifestar ideias, pensamentos, 
estabelecer relações interpessoais anteriormente inexistentes e influenciar os 
outros, modificando as representações que fazem da realidade. É na 
interação social, condição de desenvolvimento da linguagem, que o 
indivíduo se apropria do sistema linguístico. 
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 Dessa forma, a adesão de todos os indivíduos desta instituição formal que é a 

escola, no afã de formar bons leitores, traz vigor à tarefa do docente; é dessa 

inspiração que, às vezes, carece o educador. O compromisso de formar leitores 

intrépidos blindado com a parceria coletiva laureia a produção do profissional de 

letras. 

Na esteira da concepção apresentada anteriormente, vemos que atualmente, 

uma das preocupações com relação ao ensino de leitura é considerar o aluno um 

participante ativo no levantamento de hipóteses e na escolha de estratégias para 

construir sentidos. Na década de 80, Soares (1988, p. 25) já alertava que “ao povo 

permite-se que aprenda a ler, não se lhe permite que se torne leitor” – o que destaca a 

diferença entre decodificar e ler, de fato.  

Como aponta Manguel, (1997), o ato de ler pode ser comparado 

metaforicamente ao ato de se alimentar. Alimento intelectual, a leitura proporciona 

ao intelecto nutrientes indispensáveis ao crescimento do discente. A escola é o 

restaurante responsável por compartilhar esse alimento aos seus clientes, alimento 

que vai sustentá-los durante a vida. Desenvolver as competências de leitura é nutrir 

o estudante com um legado intelectual vitaminado disponível em seu organismo 

para ser usado sempre que necessário.    

A leitura é uma das heranças de grande valor que a escola pode conferir aos 

seus educandos; com ela o aluno poderá se alimentar durante a vida. Uma herança 

intelectual capaz de habilitar competências natas camufladas ou, além disso, gerar 

coragem para explorar outras habilidades ignoradas. Ao apropriar-se do prazer da 

leitura, o indivíduo obterá muito mais que uma excelente praxe, estará munido de 

um dos instrumentos da tradição acadêmica responsável pela aptidão de caminhar 

de forma independente. A leitura será o arrimo sólido para o desenvolvimento 

cognitivo e quaisquer outros que o discente almejar. 

Em seu rumo ao desenvolvimento das competências da leitura, o docente de 

Língua Portuguesa tem inúmeras opções e poderá se abrir ao universo escolar na 

procura de parcerias ou solicitar auxílio da sociedade engajada que se encontra além 

dos muros da escola, contudo, em casos específicos, essa parceria poderá apresentar-
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se prontamente sem que seja requerida, bastando, para isso, estar acessível. Professor 

e escola, quando abertos e sem fronteiras, dispostos a acolher a contribuição alheia, 

poderão expandir de forma aprazível suas práticas. O professor não precisa e não 

deve estar só, não tem que tomar como exclusivamente sua a tarefa de 

desenvolvimento da leitura. 

Importa que a herança seja repassada, não obstante as inúmeras adversidades 

encontradas pelo caminho, cabe ao professor de Língua Portuguesa, de História, de 

Matemática, à direção escolar, aos coordenadores, aos pais, à sociedade amplamente 

dita, contribuir para que seus jovens obtenham as competências específicas da 

leitura. 

Habilidades que providenciarão um sustento específico ao indivíduo, uma vez 

que a leitura é uma ferramenta útil e indispensável ao bom desempenho da vida 

acadêmica e de inúmeras profissões. Ter a leitura como apoio ao combate à 

ignorância ou como instrumento de crescimento intelectual, mais que uma herança 

da escola aos seus educandos, é um compromisso social. Unir-se em prol desse tema 

é questão de cultura.  

  

Os “Chefes de cozinha” que nos ajudaram a refletir como preparar o alimento 

 

Este trabalho surgiu das inquietações de uma docente de Língua Portuguesa e 

de uma Coordenadora Pedagógica sobre como desenvolver com eficácia nossa 

função de educadoras, capazes de despertar nos alunos a consciência do que eles 

podem fazer de melhor por si e pela comunidade em que vivem. 

Dessa forma, tais inquietações desencadearam questionamentos quanto ao 

papel de mediador de leitura do professor no sentido de melhor contribuir para essa 

conscientização.  

 

A valorização da prática da leitura como elemento básico para promover o 
conhecimento, o saber, através de elementos de mediação. A escola deveria 
ser um espaço de leitura em que, com a mediação do professor, os alunos 
fizessem leituras diversas de textos científicos, jornalísticos, de propaganda, 
de ficção e não-ficção, de poesia, e só assim poderia desenvolver uma leitura 
competente (RAIMUNDO, 2007, p. 107)  
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Quando levamos em conta o papel do educador que é também cidadão, vê-

se que facilitar o processo de leitura é uma questão pública (RAIMUNDO, 2007). Ou 

seja, todos têm o direito de ler e principalmente compreender o que se está lendo. 

Portanto, é dever do Estado oferecer a todos os cidadãos esta habilidade, 

favorecendo a informação, a comunicação e a educação da sociedade brasileira.  

No entanto, para discutir esse tema nós vimos a necessidade de repensar as 

concepções de leitura que vivenciamos em nossas escolas quando se fala na formação 

de um leitor proficiente. Observamos então que, durante muito tempo, a leitura 

esteve associada a uma concepção puramente reducionista, como mera decodificação 

de fonemas, ao mesmo tempo em que a escrita era apenas a transcrição dos símbolos 

gráficos dos mesmos fonemas. Assim, o que se escrevia deveria ter apenas um 

sentido: o que queria dizer o autor (RAIMUNDO, 2007).  

Outra concepção que permeou as práticas pedagógicas para formação do 

leitor, por muito tempo, foi o trabalho (com pouca reflexão) do livro didático em que, 

segundo Silva (1999, p.14): 

 

Os professores criavam um tipo de concepção que nada mais era do que 
uma fotografia padronizada da sequência dos exercícios contidos na lição. 
De fato, uma observação mais atenciosa vai mostrar que, na maioria dos 
casos, a lição de leitura era estruturada a partir do seguinte: (1) leitura do 
texto (silenciosamente e/ou em voz alta), (2) sublinhamento de palavras 
desconhecidas, (3) verificação do vocabulário, (4) questionário de 
compreensão/interpretação, (5) gramática e (6) redação. Essa sequência 
padrão, utilizada redundantemente no contexto escolar, acabou por 
produzir uma ideia completamente distorcida e errônea do processo de 
leitura, fazendo com que leitor em formação pensasse que ler era ‘oralizar’ o 
texto, fazer vocabulário, responder perguntas, aprender gramática e depois 
redigir, invariavelmente! 

  

E só após a “entrada” de estudos sobre a linguagem, como os propostos 

por Bakhtin, a escola começou a (re)pensar no papel da linguagem na formação do 

cidadão, pois antes não havia espaço para o dialogismo, ou processo de interação, 

(BAKHTIN, 1997). 

Ler na concepção da interação significa que o leitor, através de suas 

experiências (conceituais, linguísticas, afetivas, atitudinais, etc.), dialoga com o autor, 

articulando as ideias deste e daquele. Assim, ao longo dessa interação, o sujeito recria 
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a produção ideacional de determinados referenciais de realidade pela dinamização 

de suas experiências. Nestes termos, o texto age sobre o leitor e, retrodinamicamente, 

o leitor age sobre o texto (SILVA, 1999).  

Nessa perspectiva, passou-se a compreender que a riqueza maior de um 

texto reside na sua capacidade de evocar múltiplos sentidos entre os leitores. E não 

existe forma de prever, “controlar” que sentidos serão produzidos, pois mesmo que o 

autor do texto estabeleça limites aos processos de interpretação, quando a produção 

inicia a sua circulação em sociedade, ele (o texto) assume o sentido que o leitor lhe 

atribuir, a partir de seus conhecimentos linguísticos, de mundo, afetivos e 

conceituais.  Assim, destacamos a dimensão polissêmica do texto, uma vez que 

experiências diferentes produzirão diferentes sentidos ao texto, a menos que, 

conforme muitas vezes ocorria (ocorre?) na escola, um único significado protocolar 

seja o privilegiado para efeito de reprodução e avaliação (SILVA, 1999). 

É claro que a concepção de texto por nós adotada é decididamente 

contrária às concepções redutoras de leitura, porque a manutenção dessas 

concepções (que por tanto tempo foram “reproduzidas” em nossas escolas) agem em 

sentido oposto: que é o de produzir leitores competentes. E o momento que 

sociedade brasileira atravessa atualmente (de crise política, crise econômica, inversão 

de valores,...)  o que menos precisamos é de leitores ingênuos e reprodutores de 

significados, mas sim leitores competentes que produzam novos sentidos para a vida 

social, através do posicionamento crítico e de cidadania. 

Entretanto, não somos “ingênuas” de não compreender que uma mudança 

de perspectiva sobre as concepções prevalecentes de leitura deve ser acompanhada 

de uma série de ações da organização escolar. A saber, a discussão coletiva sobre a 

formação do leitor, a partir do projeto pedagógico da escola e a estruturação ou 

melhoria do acervo das salas de leitura e/ou bibliotecas.  

Mas com a “esperança epistemológica” que nos movimenta, acreditamos 

que com a introdução dos estudos dialéticos, a escola passa a ver a leitura como um 

suporte propício para o dialogismo entre autor e leitor, revelando uma nova visão 

extremamente rica, abrindo espaço para a subjetividade, para a expansão da 

criatividade, incentivando a leitura coletiva e, consequentemente, a interação entre os 
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alunos. A escrita tem importância para a sociedade ao ser representante esquemático 

da língua, mas ela não carrega tantos significados como a leitura, que é 

preponderantemente um trabalho de ressignificação e não um trabalho de pura 

decodificação. Como Silva (1999) já apontou, ao escrever pensa-se em um significado 

já definido de acordo com o que se quer com o texto; diferentemente do ler, em que o 

sujeito leitor traz para este ato sua própria existência e dá novos sentidos ao que foi 

lido. Quanto mais experiências viver o leitor e quanto mais gêneros linguísticos ele 

conhecer, mais poderá usufruir da leitura. Como aponta Lajolo:   

 
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É 
a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-
lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o 
tipo de leitura que o autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se 
a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista. (Apud 
GERALDI, 1985, p.80)  

 
 

No entanto, no mundo virtual em que vivemos atualmente, muitas vezes, o ato 

de ler não é tão valorizado como deveria ser, pois existem tantos outros meios de 

interação digitais (de fácil acesso) que nem sempre o ato de ler consegue “encantar” o 

sujeito, a ponto de ele se dedicar a leitura de um livro, como se dedica ao mundo 

virtual. Felizmente, é possível notar um movimento que quer dar à leitura sua real 

importância, aperfeiçoando as habilidades leitoras do sujeito-leitor, mas que sofre 

interceptações com as idas e vindas da política educacional brasileira. Como foi 

exposto por Lajolo e Zilberman (1999, p.311):  

 
 
(...) ao espessamento das práticas brasileiras de leitura, ainda que 
intermitente e cheio de recuos, corresponde um – igualmente intermitente e 
cheio de recuos – amadurecimento do leitor que, na inevitável interação com 
os múltiplos elementos de práticas mais complexas de leitura, rompe 

restrições, libera-se da tutela, enfim, alcança a emancipação possível.  
  

Dessa forma, pensamos ser papel da escola oferecer espaços de leitura em 

que, com a mediação do professor, os alunos possam fazer leituras diversas de textos 

científicos, jornalísticos, de propaganda, de ficção e não-ficção, de poesia, e só assim 

nós professores poderíamos contribuir para o desenvolvimento do leitor competente.  
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No que se refere especificamente aos textos literários, diversos programas 

de incentivo à leitura vêm sendo implementados (PNBE145, PNAIC146,Mais Cultura, 

por exemplo), para distribuir livros às escolas públicas brasileiras. Mas, mesmo 

assim, as reclamações são muitas quanto à chegada desses livros, ao contato dos 

alunos com essas obras e quanto ao preparo dos profissionais que trabalharão com os 

alunos. É nesse contexto não muito estimulante das escolas brasileiras que nos 

propusemos a discutir especificamente o que se pode fazer na escola para estimular a 

leitura de textos literários e formar leitores críticos. 

 

O papel dos “Mediadores” do alimento 

 

[...] imaginar que quem não lê pode fazer ler é tão absurdo quanto pensar que alguém 
que não sabe nadar pode se converter em instrutor de natação. Porém é isso que 

estamos fazendo.  
Ana Maria Machado. Texturas: sobre leitura e escritos. 

 

Partindo da premissa de que só se pode repassar aquilo que se tem, 

defendemos aqui que para que alguém possa ensinar a ler ou ajudar a despertar o 

gosto pela leitura, nos conceitos apresentados por Barthes (2006) e Campos (2003),  

deve-se, primeiramente, ser ele mesmo, um leitor. Teóricos e estudiosos sobre leitura 

são unânimes quanto à opinião de que só pode desenvolver/incentivar a leitura 

aquele professor que, no decorrer de sua própria formação, desenvolveu uma boa 

relação com a leitura.  Ao relatar resultados de pesquisas sobre leitura realizadas na 

Áustria e ao elencar fatores que influenciavam crianças a ler, Bamberger (1995, p. 20) 

apontou três características das crianças que leem bastante:  

 

a) têm geralmente um relacionamento muito bom com o professor, o qual, por sua 
vez, leitor entusiasta, procura fazer com que os alunos experimentem na leitura um 
prazer idêntico ao seu;   
b) frequentaram aulas de professores interessados e informados, que possuíram boa 
provisão de material de leitura (biblioteca nas salas de aula);   
c) foram “induzidos à leitura” por um contínuo contato com livros e métodos 
especiais de ensino moderno da leitura.  
 

                                                           
145 Plano Nacional da Biblioteca Escolar 
146 Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa 
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Isso mostra o quanto os hábitos e os interesses de leitura dos docentes 

“contaminam” seus alunos. Michèle Petit (2009; 2008) reforça essa assertiva, ao 

apresentar pesquisas sobre as leituras realizadas por jovens da periferia francesa e 

sobre a relação deles com a escola. Segundo a autora, ao descrever o papel do 

mediador de leitura na formação de novos leitores, menciona que ele pode 

influenciar destinos, proporcionando mudanças na forma de se conceber e 

compreender o mundo. Para ela, o mediador é “aquele que lhe dá uma oportunidade 

de alcançar uma nova etapa” (2008, p. 167).  

Aqui no Brasil, inúmeras outras pesquisas da área apontam essa relação 

intrínseca, bem como defendem a melhoria do perfil leitor de um professor que tem a 

tarefa de formar leitores. É o que pensa, por exemplo, Lajolo, ao avaliar que, “se a 

relação do professor com o texto não tiver um significado, se ele não for um bom 

leitor, são grandes as chances de que ele seja um mau professor” (1988, p. 53, grifos 

nossos). A autora ainda acrescenta: “[o] primeiro requisito, portanto, para que o 

contato aluno/texto seja o menos doloroso possível é que o mestre não seja um mau 

leitor. Que goste de ler e pratique a leitura” (p. 54). Ezequiel Teodoro da Silva (2012) 

ratifica a opinião de Lajolo. Para ele (p. 111), a necessidade de capacitação dos nossos 

professores de língua portuguesa é urgente. Silva acredita ainda na importância de se 

melhorar também as condições de trabalho desse profissional, que ele chama de 

“mediador privilegiado de leitura”, uma vez que cabe a ele “a iniciação das crianças 

à leitura, através da alfabetização e o ensino das diferentes práticas que são 

necessárias às demandas da vida atual nas sociedades letradas, também chamadas de 

sociedades do conhecimento, da informação e/ou, ainda, midiáticas” (SILVA, 2012, 

p. 111). Silva tem, em diversos de seus estudos, insistido na necessidade dos 

professores apaixonados pelos livros, uma vez que lhes cabe a tarefa de formar para 

o gosto. Para o estudioso, “caso ele próprio [o professor] não seja um leitor assíduo, 

rigoroso e crítico, são mínimas ou nulas as chances de que possa fazer um trabalho 

condigno na área da educação e do ensino da leitura” (2003, p. 28). Isso “porque 

nossos alunos necessitam do testemunho vivo dos professores no que tange à 

valorização e encaminhamento de suas práticas de leitura” (SILVA, 1986, p. 109). 
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Ainda segundo Silva, em outra de suas obras A produção da leitura na escola (2004, p. 

19), o professor “é o intelectual que delimita todos os quadrantes do terreno da 

leitura escolar”. Silva acredita que “sem a sua presença atuante, sem o seu trabalho 

competente, o terreno dificilmente chegará a produzir o benefício que a sociedade 

espera e deseja, ou seja, leitura e leitores assíduos e maduros” (idem). Isso deve 

tornar mais rigorosa a construção do perfil do professor, mormente o professor de 

língua portuguesa, uma vez que ele precisa de fato possuir, além das demais 

qualificações da licenciatura, o inegável hábito da leitura.   

 

Uma escola pública e sua dieta de leitura 

 

O Colégio Estadual Professor Kopke é uma escola pública da rede estadual do 

Rio de Janeiro, pertence à Secretaria de Estado e Educação (SEEDUC). Situado numa 

cidade do interior do estado, Três Rios, no bairro Triângulo, Av. Zoelo Sola, 2013, foi 

fundado em 25 de maio de 1971 e atende alunos de várias localidades adjacentes. 

Oferece desde o Ensino Fundamental II até o Ensino Médio regular diurno e noturno. 

A instituição encontra-se localizada em um espaço que pode ser caracterizado como 

entre bairros. Assim, recebe alunos de várias comunidades, em sua maioria, discentes 

da classe menos privilegiada cultura e financeiramente, distribuídos no entorno da 

escola.  

A respeito de suas características físicas e estruturais, o colégio pode ser 

classificado como de pequeno porte, pois possui: 8 salas de aula, além de um 

laboratório de informática, secretaria com espaço separado para direção, sala de 

leitura, sala de professores e um pequeno refeitório. Por tratar-se de uma instituição 

pública, o colégio está sob regime específico, como todas as demais escolas estatuais, 

cumprindo legalmente as exigências nacionais da LDBEN 9394/96 sob 

jurisprudência da SEEDUC/RJ. Obedecendo uma organização política macro e outra 

micro estrutural, naquela vincula-se ao MEC e nesta a Coordenadoria Regional. 

Descrita acima sua estrutura externa, tem-se ainda uma estrutura interna em 

ordem decrescente de hierarquia, a qual corresponde em primeiro lugar a direção 

geral (que compartilhada com a direção adjunta), responde pela instituição, tanto no 
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âmbito pedagógico, como no administrativo. Ademais dos diretores, segue-se o 

secretário escolar. No âmbito pedagógico a responsabilidade é do coordenador 

pedagógico, acompanhado dos docentes. Além das funções citadas, a escola possui 

ainda um orientador educacional, agentes de leitura, coordenadores de turno, 

professor articulador e pessoal de apoio. 

 Atualmente, o quadro escolar é composto por 479 alunos, sendo 226 do 

Ensino Fundamental II e 252 do Ensino Médio e 34 professores. O perfil heterogêneo 

dos seus discentes enriquece a prática docente, contribuindo para o crescimento de 

todos. A harmonia e colaboração entre perfis tão díspares veem tornando o ambiente 

um espaço democrático, fomentando a herança da cultura intelectual e disseminando 

o sabor da leitura para seu público.  

No desejo ávido de encantar leitores e tornar a leitura um hábito na escola, 

vários membros da instituição abraçaram a ideia de criar o CLUBE DE LEITORES 

KOPKE. Alunos, professores, direção, agentes de leitura, secretária escolar e 

professor articulador uniram-se em prol da semente lançada pela coordenadora 

pedagógica da unidade escolar que, integrante do grupo de pesquisa Linguagem, 

Infâncias e Educação (LINFE), da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Juiz de Fora – trouxe para escola a ideia de desenvolvermos atividades de leitura 

literária, como as que o referido grupo de pesquisa desenvolve com os anos iniciais 

do Ensino Fundamental I,  nas escolas públicas municipais de Juiz de Fora. 

As ideias desenvolvidas pelo grupo LINFE, coordenado pela professora Hilda 

Micarello, foram adaptadas ao perfil do colégio e em março do ano letivo de 2017 

alguns alunos foram convidados para formar o CLUBE DE LEITORES. A primeira 

reunião aconteceu no mês de março e onze membros (entre professores de Língua 

Portuguesa, alunos dos três anos do Ensino Médio e a coordenadora pedagógica) 

aderiram ao projeto O SABOR DA LEITURA: uma escola pública e o encantamento de 

leitores. O clube foi o primeiro passo rumo a sedução à leitura, logo foi criado um 

acesso virtual para que o clube de leitores pudesse não só se organizar, como 

também compartilhar suas leituras.  

A semente caiu em solo fértil e, encantados, os membros do CLUBE DE 

LEITORES KOPKE contagiaram outros indivíduos. O clube começou a crescer e três 
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meses depois já tinha mais que o dobro de pessoas; mais alunos dos três anos do 

Ensino Médio, mais professores, direção, agente de leitura, secretária escolar, 

articuladora e, até uma aluna de outra escola privada bem conceituada na cidade.  O 

sabor da leitura foi conquistando novos sujeitos e ganhando espaço na comunidade 

escolar.  

 

Além dos muros da escola: ingredientes inovadores 

 

É importante destacar como as concepções de leitura literária e mediadores de 

leitura que estão subjacentes às atividades do Clube de Leitores Kopke são 

influenciadas pelas reflexões do Grupo de Pesquisas LINFE.  Tal grupo reúne 

professores, graduandos e Pós-graduandos da faculdade de Educação da UFJF, 

colaboradores da rede pública municipal de ensino de Juiz de Fora e pesquisadores 

do CAEd/UFJF (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). Constituído 

em 2013, o GP-LINFE desenvolve, com base no referencial teórico-metodológico da 

psicologia histórico-cultural e da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin, 

pesquisas sobre os temas do currículo, formação de professores, práticas pedagógicas 

e avaliação na educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 

(http://www.grupeci.fe.ufg.br/up/693/o/RE47.pdf). 

Dessa forma, a partir da apropriação das pesquisas e trabalhos do Grupo 

LINFE, nós, os membros mais experientes do Clube de Leitores Kopke: professores e 

demais profissionais da educação, também passamos a refletir sobre as “lacunas” 

identificadas nas práticas pedagógicas e na formação dos professores que impactam 

na formação do leitor, por recebermos em todos os anos letivos muitos alunos que 

“aprendem a ler” nos anos inicias do Ensino Fundamental, mas chegam ao final 

desse segmento sem sequer entender uma notícia de jornal.  Inclusive, é por isso que, 

atualmente, prefere-se, no lugar de alfabetização, o termo letramento (cf. SOARES, 

2003), que inclui, além do aprendizado de aspectos sistemáticos de leitura e escrita, a 

verdadeira imersão no mundo letrado. Essa imersão, porém, só ocorre se o aprendiz 

tem contato com gêneros textuais variados, importantes na interação sociodiscursiva, 

http://www.grupeci.fe.ufg.br/up/693/o/RE47.pdf
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e percebe não apenas o conteúdo dos textos, mas sua intencionalidade, a 

intertextualidade presente, o contexto etc.  Segundo Koch & Elias (2006, p. 11), 

 

o sentido de um texto é construído na interação texto sujeitos e não algo que 
preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente 
com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua 
forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes no interior do evento comunicativo. 

 
 

Dessa forma, ao ler acionamos um sem-número de informações prévias (cf. 

KLEIMAN, 2003; KOCH & ELIAS, 2006; SANTOS, CUBA RICHE & TEIXEIRA, 

2012), que incluem conhecimento linguístico (vocabulário, sintaxe da língua etc.), 

interacional (perceber que se trata de uma anedota e não de uma resenha, por 

exemplo), conhecimento da estrutura textual (não se lê uma bula de remédio da 

mesma forma que se lê um conto), percepção de intertextualidade (referência a 

Capitu como protagonista de uma novela), relação texto-contexto (letra de música da 

época da ditadura militar) etc. Essas interrelações propiciam "o adestramento crítico 

dos textos propostos" (SILVA (1988, p. 4), e assim formamos leitores quando o aluno 

consegue fazer inferências, percebe as intenções do texto e sua estrutura. 

Marcuschi (1996) faz duras críticas quanto ao fato de o aluno não consegue ir 

além do texto, apenas repetir informações. Segundo o mesmo autor,  

 

 
a deficiência na abordagem textual é percebida em exercícios de 
interpretação que nem sempre suscitam uma reflexão dos temas, apenas 
restringem-se à literalidade. Em vez disso, a escola deveria estimular a 
leitura crítica e participativa, que leve à elaboração de textos coesos e 
coerentes para, como elemento de interação, cumprirem seu papel de elo 
entre autor e leitor (MARCUSCHI, 2008, p. 20).  

 
 
É importante ressaltar que a abordagem superficial de textos em livros 

didáticos vem mudando, desde o final da década de 90, devido às avaliações 

bianuais dos manuais de língua portuguesa do Ensino Fundamental e Médio (PNLD- 

Programa Nacional do Livro Didático), cujos catálogos disponibilizados aos 
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professores incluem resenhas sobre as obras aprovadas, com comentários específicos 

sobre as atividades de leitura.  

Além disso, na avaliação dos livros de Ensino Médio (PNLD-EM), 

encontramos observações específicas sobre atividades de leitura de textos literários 

(cf. SANTOS, 2009). Porém, independentemente das atividades propostas em livros 

didáticos, o professor em sala de aula deve elaborar atividades outras, mais 

completas e  contextualizadas, principalmente quando seu objetivo é trabalhar um 

texto literário e estimular a leitura. Nesse caso, além da preocupação em formar 

leitores, deve haver o cuidado de formar leitores literários, de apurar o gosto por 

textos de qualidade estética (cf. COLOMER, 2007; SILVA, 2008). 

No entanto, o professor, mediador de leitura devem estar atentos a outros 

cuidados, pois nem sempre as obras frequentemente lidas pelos jovens apresentam 

qualidade literária. E vale destacar que o próprio conceito de literatura nem sempre 

fica claro na escola. Para Brito (in: FNLIJ, 2008, p. 100), a literatura representa "uma 

forma de (re)conhecer-se no mundo, na vida": 

 
 

A literatura constitui a possibilidade, pela convivência com a contínua 
produção e com a circulação de percepções e indagações inusitadas, de uma 
pessoa ou de um coletivo de pessoas de pensar a vida delas, os modos de ser 
e estar no mundo; enfim, de viver e fazer a condição humana. 
 

 

Esse posicionamento crítico diante do texto literário, reconhecendo-o como 

uma forma de linguagem para repensar o mundo, deve ser trabalhado na escola de 

diversas maneiras. Além disso, é importante que outras mídias sejam relacionadas ao 

livro, numa perspectiva intertextual, multimodal e até mesmo interdisciplinar – para 

que a leitura literária seja tão atrativa aos adolescentes quanto às demais mídias 

atuais.  

Com a ajuda da internet, por exemplo, é possível encontrar sites referentes à 

obra lida, resenhas, entrevistas, materiais complementares, como clipes e/ou letras 

de música. Quando o leitor em formação tem acesso a esses outros textos 

relacionados ao livro lido, pode interessar-se em também fazer (re) leituras após 

discutir o livro com os colegas. 
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Uma proposta de abordagem literária: Clube de Leitores - cozinhando nossa história 

 

A criação do Clube de Leitores, como já dito anteriormente, surgiu da 

participação da Coordenadora Pedagógica da escola no grupo de pesquisa LINFE, 

que ao compartilhar a ideia com a professora de Língua Portuguesa e Literatura 

vislumbrou a possibilidade de envolver e conscientizar a comunidade estudantil 

sobre o ato de ler, incentivar a leitura e formação de novos leitores; possibilitar a 

vivência de emoções e o exercício da fantasia e da imaginação, valorizar e estimular a 

circulação dos estudantes na sala de leitura da escola.  

A metodologia consiste em encontros quinzenais com os alunos do Ensino 

Médio que compartilham as obras literárias selecionadas pelo cube, que são 

debatidas com o grupo e compartilhadas no Diário de Leitura147. As leituras são 

sugeridas por um dos membros do clube, que apresenta ao grupo o motivo que faz 

valer a pena tal leitura, que pode ser uma obra clássica, um conto, um poema, um 

apólogo, uma crônica, ... 

Ao final de cada encontro, as professoras mediadoras retomam com os alunos 

os sentidos construídos por eles (leitores) e o sentido que o autor teve a intenção de 

dar. É ressaltada a importância de sabermos o momento histórico que o texto foi 

produzido, para que possamos compreender melhor o objetivo comunicativo do 

autor, bem como os sentidos que poderiam ser construídos à época de sua produção. 

As professoras mediadoras também destacam a importância de conhecermos 

(mesmo que brevemente) a biografia do autor, que também nos dá pistas do “lugar 

que ele fala”, e sugere que toda a informação e conhecimento adquiridos sejam 

compartilhados com outros colegas, que não necessariamente façam parte do clube, 

de forma a ser um divulgador do projeto, trazendo novos colegas para os próximos 

encontros. 

 

 

                                                           
147 O Diário de Leitura consiste no registro das emoções, aprendizados, mudanças que as leituras realizadas 
possibilitam ao leitor. Em cada leitura selecionada pelo clube, um membro fica responsável de fazer o 
registro do que “ficou” daquela leitura para ele. É lido pelo autor no decorrer da reunião seguinte. 
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Leitores encantados e os primeiros banquetes  

 

 O primeiro encontro do Clube foi motivado pelo que se denominou “A obra 

prima na opinião do leitor”, cada membro deveria expor qual - na sua experiência 

literária - tinha sido a melhor obra lida de sua história até aquele momento. O fato de 

ter com quem dialogar sobre o que foi “sua obra prima”, fez daquele encontro uma 

experiência sublime, tornando aquela reunião um momento único. Geralmente, no 

contexto escolar, os leitores não encontram pares para dividir - ou seria, somar? -  

suas vivências literárias e ao relatar no primeiro momento a melhor obra lida para 

outros colegas teve-se a real dimensão do que seria o Clube de Leitores Kopke.  

  Apresentou-se sugestões de como seriam as reuniões, levantou-se a proposta 

de se registrar por escrito num caderno transformado em “Diário de Leitura” as 

leituras feitas pelos membros e compartilhar a escrita nas reuniões; destinou-se os 

primeiros minutos das reuniões para uma leitura deleite, suscitou-se a ideia de 

“Invasões Literárias” e, finalmente, falou-se na seleção de um autor ou obra para ser 

apreciado a cada banquete.  

  Como o Clube foi formado por alunos de turmas distintas, professores e 

funcionários com horários que nem sempre coincidiam criou-se no whatsapp um 

grupo como estratégia para divulgação das leituras e atividades do clube. Uma tática 

virtual para manter o Clube de Leitores conectado, assim, além das reuniões 

presenciais havia também a possibilidade de se comentar outras leituras particulares 

e não somente as estipuladas para as reuniões. Com o whatsapp o grupo ganhou em 

enriquecimento literário para além dos muros da escola.  

   Encerrou-se, dessa forma, o primeiro encontro físico do Clube de Leitores 

Kopke, a partir de então as refeições literárias seriam servidas em reuniões 

presenciais com direito a aperitivos pelo whatsapp. E dali a quinze dias o clube se 

reuniria novamente e Clarice Lispector e sua “Felicidade Clandestina” foi a leitura 

selecionada para o próximo encontro, seria Clarice nosso prato principal. 

  No segundo encontro já se tinha definido o roteiro das reuniões: entradas - 

leitura deleite e leitura do diário de leitura, prato principal e como encerramento a 

sobremesa, ou seja, as ações futuras. No decorrer dos quinze dias distribuiu-se cópias 
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do conto de Clarice para todos, sendo assim, na reunião todos estavam diante de um 

texto já degustado. Contudo, uma pergunta aguçou a atenção do clube para a 

abrangência do que seria felicidade clandestina. Quem propôs a pergunta havia se 

preparado e levou o grupo a um aprofundamento do conto, uma leitura menos 

superficial e mais densa: do enredo para a subjetividade da ação das personagens. 

  Bukowski e seu “O pássaro azul” foi sugerido por uma das alunas do clube 

para sair do anonimato. Um poema enigmático e um autor mais enigmático ainda. O 

“velho safado” foi apresentado pela aluna com muita graciosidade e competência na 

terceira reunião. Para surpresa, todos se encantaram com Bukowski, que deixou de 

ser desconhecido para o grupo, uma sensação nova conhecer um novo autor e saber 

que mesmo um “velho safado”148 como Bukowski traz, ainda que escondido, um 

pássaro azul no peito. 

  “Café com leite é para os fracos, eu quero café com Machado” foi tema da 

quinta reunião. No mês de aniversário de Machado de Assis o clube decidiu fazer 

uma homenagem a um dos maiores autores brasileiros. Capitu e Bentinho foram 

convidados para o banquete. Houve traição, não houve traição? O clube estava 

dividido e um dos professores expôs sua opinião escrevendo um belíssimo conto que 

descreveu sua versão do ápice do drama “Dom Escobar”, de Fabrício Pacheco: 

 

As ondas eram rasas, mas eu seguia. Segui até ponto que ficaram fortes. 
Meus braços podiam ainda atravessar e voltar duas vezes. A culpa 
imobilizou a perna esquerda, depois a outra. Até que os pulmões inflaram 
água salgada. A narina ardeu junto ao calor que me levou tudo. Acabou. [...] 

 
 
  O quarto encontro foi na verdade um emaranhado de sabores para alma e 

para o corpo. A leitura deleite apresentou o triângulo amoroso Capitu, Bentinho e 

Escobar, depois o médico louco - com uma adaptação ilustrada de “O Alienista para 

criança”, “A igreja do diabo” e vários outros contos. Cada membro resenhou um 

conto do autor e o deleite foi excelso. 

                                                           
148 148 Segundo a aluna que nos apresentou o autor, dessa forma que o referido autor é conhecido 
(Velho Safado), por ter uma literatura voltada para os “prazeres da carne” 
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  “Pessoa” não veio só, e sim muito bem acompanhado. No quinto encontro, 

após repartir algumas leituras particulares de férias como “Quando Nietzsche 

chorou” de Irvin D. Yalom e “O lado feio do amor” de Colleen Hoover, Fernando 

Pessoa e seus principais heterônimos foram apresentados ao clube. “Se valeu a pena? 

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena...”   

  Chegou a vez da gula, um “Café com Veríssimo” sobre outro clube, “O Clube 

dos anjos” invadiu o Clube de Leitores Kopke. As crônicas de L. F. Veríssimo 

rechearam o sexto encontro com muitas risadas.  

  Entre um encontro e outro algumas ações foram sendo desenvolvidas pelo 

clube. São diversas as atividades do Clube de Leitores Kopke: a leitura deleite (uma 

leitura literária “desinteressada” – sem fins pedagógicos, realizada pelos professores 

de Língua Portuguesa no início de cada aula de suas turmas), as oficinas literárias 

(que consistiram em leituras de um livro literário para os alunos do 6º e 7º anos da 

escola, em que foram sugeridas a apreciação da obra a partir de alguma atividade 

voltada para o desenvolvimento da formação estética dos alunos), as invasões 

literárias (que foram momentos em que os membros do clube se dividiam e 

“interrompiam” a aula dos docentes para leitura de uma obra literária para todas as 

turmas da escola e também nas reuniões pedagógicas e/ou Conselhos de Classe) e o 

diário de leitura, já explicado anteriormente, que seguiu o formato do gênero diário, 

porém com um enfoque nada comum ao gênero, pois ainda que o registro fosse 

individual, a leitura sempre era realizado para o coletivo. Tendo como função o 

registro escrito de impressões singulares de leituras comuns ou particulares, cada 

membro do grupo pode, de forma voluntária, exprimir por escrito sua experiência 

literária única. Do diário de leitura à invasão literária, o clube é sempre muito ativo – 

mesmo no intervalo entre os encontros - e cresce a cada encontro. 
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 Dentre as ações desenvolvidas pelo clube, em nossa opinião, a que mais divulga o 

grupo e soma novos membros é a “Invasão Literária”. Sempre que surge uma 

oportunidade o clube seleciona, ensaia e apresenta uma obra ou fragmentos de uma 

para as turmas da escola, para o corpo docente ou até mesmo fora dos seus muros. O 
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diálogo entre uma linha e uma agulha encantou os alunos do fundamental, do médio 

e os professores. A primeira invasão ocorreu com o conto “Um Apólogo”, de 

Machado de Assis.  

  Foram fragmentos da obra de Fernando Pessoa que levou o clube para fora 

dos muros da escola. Num evento denominado “Saberes em Rede”, de uma das 

faculdades da cidade, o grupo declamou trecho dos três principais heterônimos de 

Pessoa e dele mesmo, abrindo uma palestra sobre o autor. 

  Há também ações muito particulares incentivadas pelo clube, como 

participação em concursos de poesia. Uma das alunas do grupo participou e foi 

ganhadora do primeiro lugar com um poema cheio de intertextualidade que mistura 

leituras pessoais e as trabalhadas nos encontros “Os Dois poetas”, de Anna Nunes é 

uma obra belíssima e digna do prêmio que recebeu. 
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 Essas foram algumas das ações do Clube de Leitores Kopke desde sua formação 

em março deste ano, e que vem encantando e transformando o contexto escolar antes 

tão apagado, hoje tão reluzente. O sabor da leitura está presente no banquete da 

escola e tem despertado leitores outrora adormecidos. 

 

Considerações finais (ou iniciais?): o toque final 

 

Nossa experiência com o ensino da leitura e da escrita, nos permite afirmar 

que projetos de incentivo à leitura nas escolas são de fundamental importância para 

que aquelas busquem resgatar o valor da leitura como ato educativo e requisito para 

emancipação social e promoção da cidadania.  

A leitura é um ato que, também, depende de estímulo e motivação. A prática 

da leitura é uma tarefa essencial para a construção do conhecimento e um 

deflagrador do sentimento e opinião crítica do indivíduo. Percebe-se que a realidade 

atual vem afastando cada vez mais os jovens do ato de ler, pois muitos são os 

atrativos tecnológicos cada vez mais presentes no dia a dia, como os computadores, 

jogos, redes sociais, a televisão, que somados ao acesso restrito da leitura no núcleo 

familiar, e a falta de incentivo, têm ocasionado pouco interesse para leitura, 

principalmente a leitura literária.  

Tendo a leitura papel de grande importância no processo educativo, é preciso 

se ater ao fato de que o ler, simplesmente, não significará alguma coisa essencial na 

vida de uma pessoa se, durante este processo, não for trabalhado seu senso crítico e 

seu gosto pelo hábito da leitura. Dentro deste contexto, Safady (1998, p. 13) afirma:  

 

(...) o leitor curioso e interessado é aquele que está em constante conflito com 
o texto, conflito representado por uma ânsia incontida de compreender, de 
concordar, de discordar - conflito, enfim, de onde quem lê não somente 



     1071 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

capta o objeto da leitura, como transmite ao texto lido as cargas de sua 
experiência humana e intelectual. 

 

Dessa forma, o projeto O SABOR DA LEITURA: uma escola pública e o 

encantamento de leitores, através das ações anteriormente descritas, vem trabalhando a 

leitura a partir do princípio de que a leitura do texto literário precisa ser tratado 

como material artístico, estimulando a percepção estética dos alunos. Essa leitura do 

todo – do texto verbal, do não verbal (quando há no livro ou quando é trazido à parte 

pelo professor), em diferentes mídias – é o que proporciona, de fato, a formação do 

leitor crítico e competente.  

A percepção das relações textuais define o nível de leitura do leitor, 

propiciando um contato mais profundo com o texto, a interação. Deve ser uma 

preocupação da escola estimular o aluno a observar que nenhum texto é totalmente 

neutro e que se relaciona com outros textos, no tempo e no espaço. Porém, esse 

trabalho só pode ser feito através de uma abordagem textual direcionada para a 

participação e interpretação crítica do educando. 
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No projeto desenvolvido temos como um dos objetivos problematizar os usos 

dos tempos na prática pedagógica de escolas inovadoras, derivando numa outra 

forma de conviver com as diferenças.  

A escola, apesar de ser um espaço onde as diferenças sempre coexistiram, nem 

sempre reconheceu sua existência ou as considerou na sua complexidade. Durante 

muito tempo recorreu à negação da existência das diferenças no processo pedagógico 

(MARQUES, 2008). Pratica-se a pedagogia de sempre, que nega a existência do outro 

duas vezes, tanto por não enunciá-lo quanto por não permitir que ele mesmo se 

enuncie. Não há senão uma menção ou anúncio inevitável (SKLIAR, 2002).  

Observa-se, todavia, um deslocamento de sentido na direção da superação 

desse modelo excludente de sociedade por um novo fundado no reconhecimento e 

respeito às diferenças. Na marcação das diferenças, parte-se do princípio de que as 

diferenças são inerentes à vida; entretanto, trabalha-se ainda a partir de dicotomias 

do tipo normal versus anormal, superior versus inferior, e assim por diante 

(MARQUES, 2008). É a pedagogia que hospeda, mas que não se importa com quem é o 

seu hóspede. Representa o nosso discurso acadêmico que tenta traduzir e representar 
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o outro, na intenção ingênua de inseri-lo, no sentido de “colocar dentro” de uma 

mesmidade, o “outro” ainda como o diferente e não como diverso (SKLIAR, 2002).  

O reconhecimento do outro como protagonista do teatro da vida constitui o 

vetor da mudança de paradigma. A comunhão com as diferenças é a afirmação de que 

a vida amplia-se e se enriquece na multiplicidade. Ser diferente não significa mais ser 

o oposto do normal, mas apenas “ser diferente”. Este é o dado inovador: o múltiplo 

como necessário, o único universal possível (MARQUES, MARQUES, 2003; 

MARQUES, 2008). Uma pedagogia de outro tempo que não pode “ordenar, nomear, 

definir, ou fazer congruentes os silêncios, os gestos, os olhares e as palavras do 

outro” (SKLIAR, 2002, p. 214). É a pedagogia de experiências ricas, de cotidianos 

diversos.  

Utilizamos o Paradigma Indiciário (GINZBURG, 1989), a partir do qual 

anotamos os indícios dos usos dos tempos da Escola Internacional Saci no seu Projeto 

Político-Pedagógico, bem como mergulhamos no cotidiano escolar com as 

professoras da turma Agrupada III do Ensino Fundamental I, composta por 

estudantes de 6 a 9 anos, compreendendo seus usos dos tempos, considerando o 

olhar para as diferenças de todos. 

A referida Escola considerada inovadora, foi criada em 1965 por um grupo de 

mães, vanguardistas, ansiando por uma escola diferente das tradicionais existentes 

na cidade. Começaram com a Educação Infantil, com uma turma, na qual estavam 

seus filhos. Um dos alunos, após iniciadas as atividades, escolheu o nome da escola, 

o que já nos chama a atenção pela democracia. “Escola Saci Pererê”! 

Essa turma cresceu e de uma casa no bairro Santa Helena mudaram-se para a 

nova sede, na rua Espírito Santo com novas crianças e uma proposta que já se 

diferenciava pelo enfoque nas Artes, Música e implementação de novas práticas 

pedagógicas como o Trabalho por Projetos e posteriormente o Programa Bilíngue. Os 

adolescentes que inauguraram o Ensino Fundamental II estranhavam o nome “Saci 

Pererê” em suas blusas de uniforme agora grandes. Então, como protagonistas dessa 

história, de uma escola-casa que de fato participava da construção de suas 

identidades, sugeriram novos nomes junto à equipe de educadores, resultando em 

“Saci Diretriz”. 
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Com a crise econômica a escola perdeu sua sede na rua Espírito Santo  e 

mudou-se para Rua do Carmelo.  Entretanto, sendo “Saci Diretriz” a escola não se 

perdeu, os estudantes continuaram sendo provocados a pensar, eram acolhidos em 

suas diferenças, escutados em suas curiosidades, pois não abriu mão de sua missão 

tão amorosamente semeada, o de ser uma escola humanizada, capaz de desenvolver 

de modo diferenciado o processo ensinoaprendizagem para excelência nos aspectos 

acadêmicos e de formação humana.  

Desde 2007, a escola funciona em frente ao Clube AABB, com o qual tem uma 

parceria para o uso dos espaços do clube (ginásio, piscina, mata, horta e pomar). 

Essas possibilidades de verde principalmente potencializam as práticas pedagógicas 

e o uso dos tempos ... de parar e contemplar, ampliando o tempo interno da 

respiração, auto-observação e vivência de uma natureza cada vez mais rara que 

adere tão facilmente à criança e, com tamanha intensidade, que povoa a memória do 

adulto com texturas, aromas e cores.  

É este o cenário onde queremos que a palavra escola seja pronunciada 

calmamente e lembrada com prazer e alegria por quem lá passar. Nesta escola, com 

este “tempo” para experimentar, criar e observar,  encontramos um terreno fértil 

para que o sistema Montessori pudesse florescer, engrandecendo, avançando e 

abraçando o percurso construído por sua comunidade ao longo de 44 anos. 

O marco de 2009 se deu com a expansão das turmas Montessori na então 

nomeada Escola Internacional Saci que fortalece seu “jeito diferente de aprender-

ensinar” a partir do tripé: criança – ambiente preparado – educador com formação 

montessori. A criança nutrida em seu potencial, respeitada em seu ritmo e 

modalidade de aprendizagem, conduzida à autonomia, colaboração, sinceridade. O 

ambiente da sala de aula precisa ser preparado por um adulto sensível e bem 

informado, assemelhando-se ao de uma casa, com materiais concretos considerados 

meios de desenvolvimento. Esses materiais foram criados por Maria Montessori a 

partir de observações das crianças na Casa dei Bambini (Roma, 1907).  

O agrupamento, como forma de organização das classes montessorianas, é 

elemento chave do ambiente preparado, assim como é primordial que o educador 

confie, observe e siga a criança em sua livre escolha, para com sabedoria intervir 
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quando necessário, permitindo assim os avanços no desenvolvimento cognitivo e 

psicossocial. 

Os agrupamentos montessorianos não são classes multisseriadas, como 

podem pensar alguns com rasa leitura do sistema montessori. Nem a livre escolha 

dos materiais pela criança significa uma liberdade sem medidas. O período de idades 

que compõe cada agrupamento (0 a 3; 3 a 6; 6 a 9; 9 a 12...) foi definido por Maria 

Montessori com base na observação de características comuns a certas etapas do 

desenvolvimento do bebê ao adulto.  

O agrupamento montessoriano reproduz em sala de aula, a nível micro, o 

esquema social no qual o aluno está inserido – a família e a sociedade. Favorece o 

respeito às diferenças individuais, uma vez que estas são compreendidas como 

diferenças e não como falhas. O tempo priorizado é o de cada criança e não o 

coletivo. O planejamento é flexibilizado nas atividades simultâneas individuais ou 

em pequenos grupos. A criança escolhe com o que (qual material), onde (em qual 

espaço da sala ou da escola, dependendo de sua idade) e com quem quer trabalhar. 

As interações são expandidas e o tempo de ter três anos de idade pode ser retomado 

quando a criança de seis anos tem saudades ou necessita revisitar o início deste plano 

que está prestes a deixar. Ela fica à vontade para interagir com a colega de três anos e 

encontrar consigo mesma naquele momento, pois não podemos dizer que ela está 

inteira dentro dos seis anos de idade. O seu tempo psicológico mostra sutilmente 

sinais que dificilmente teriam expressão em uma classe seriada onde o tempo 

cronológico das aulas e consequentemente dos conteúdos e alunos e alunas 

segmentados não permite que os vejamos em sua integralidade. 

A livre escolha no agrupamento exercita a autonomia e proporciona a 

formação de subagrupamentos de acordo com a necessidade por busca por auxílio 

nos colegas, níveis de aprendizagem (independente da idade), interesse pelo mesmo 

material ou outras situações de interação que naturalmente possam ocorrer.  

No agrupamento, os parâmetros de comparação entre os alunos e alunas são 

minimizados favorecendo relações afetivas e dialógicas entre aprendentes e 

ensinantes em continua troca de papéis. A cada início de ano ao longo dos três anos 

de um agrupamento, os participantes experimentam diferentes desafios com a 
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passagem dos colegas mais velhos ao agrupamento seguinte e a possibilidade de 

auxiliarem os novos colegas no agrupamento. Passam de menos a mais experientes, 

no domínio do ambiente, da rotina de sala, dos materiais e de si mesmo 

(autocontrole, autoeducação). Atualmente no Saci temos turmas agrupadas I, II, III e 

IV e em processo de implantação as Agrupadas III e IV no turno da tarde e V (6º. e 7º. 

anos) no turno da manhã. 

 Trazer a experiência da Agrupada III para a conversa sobre o uso dos tempos 

escolares e a sua relação com as diferenças torna-se um desafio na medida em que 

esse diálogo acontece de uma maneira muitas vezes imperceptível, simplesmente 

acontece. Mas isso só ocorre porque dentro de uma classe montessoriana a criança é a 

protagonista de seu processo de aprendizagem. E, torná-la protagonista desse 

processo requer enxergar as diferenças como potencialidades. A força do grupo para 

seu desenvolvimento está na individualidade de cada criança no processo de livre 

escolha, de autonomia, de liberdade com responsabilidade. Assim, aquilo que é 

diferente em cada um é visto como o que há de melhor para ser desenvolvido e 

compartilhado com o grupo. Em outras palavras, o cotidiano escolar oportuniza a 

compreensão das crianças sobre a sua responsabilidade de cada um no caminho da 

construção coletiva. 

Nesse contexto, a professora precisa ter claro qual é o seu papel. Respeitar o 

ritmo de cada criança, compreendê-la em seu universo tão particular e tão único, mas 

sem perder de vista o pertencimento desse ser humano no grupo social. Maria 

Montessori (1965) afirmava que a observação é tarefa fundamental no cotidiano do 

trabalho docente. O olhar refinado da professora para com o trabalho dos estudantes 

é o que possibilitará os questionamentos, as decisões e os caminhos até ali 

percorridos, podendo redirecioná-los a todo momento, tendo planejado isso ou não. 

O ambiente da Agrupada III é uma pequena comunidade onde todos 

encontram lugar como indivíduos e como membros de um grupo. Costumamos dizer 

que somos uma família.  

Nossa família é composta por crianças que ocupam anos escolares diferentes: 

1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, mas ocupando o mesmo espaço e 

desfrutando de um mesmo tempo. Os professores são orientadores e facilitadores do 
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processo ensinoaprendizagem. A construção do conhecimento ocorre a partir das 

experiências orientadas; sejam algumas feitas pelos adultos, outras pelas crianças, ou, 

também, por meio de materiais disponíveis no ambiente.  

 Podemos falar de rotina na Agrupada III. Mas não uma rotina com dia e hora 

marcadas para início e término de cada atividade. Talvez a palavra momentos seja 

mais adequada para exemplificar isso. Não há um dia e hora marcados para a 

Matemática, ou para o Português ou para a Educação Cósmica. Essas áreas coexistem 

e são trabalhadas dentro daquilo que os alunos e as alunas buscam ou mostram 

necessidade. Cabe às professoras observar e ajudar. E essa ajuda está na maneira 

como os materiais são dispostos em sala, no convite para o trabalho com as 

professoras ou mesmo com outra criança. Observar as diferenças e peculiaridades 

dos e das estudantes nesse momento para oportunizar a sua valorização e troca de 

experiências é a tarefa da docente no Agrupamento. A condução dos trabalhos e as 

atitudes deste profissional precisam ser claras e coerente para fazer com que a 

relação cronológica do relógio aconteça de forma harmoniosa com o aprendizado. 

Inevitavelmente a rotina da Agrupada III é organizada por um tempo 

cronológico que insiste em permanecer na escola, seja por uma necessidade de 

cumprimento da legislação ou mesmo pela necessidade de organização da 

instituição. As aulas especializadas de Música, Artes, Educação Física, Informática e 

Libras são momentos em que o tempo cronológico sobrepõe-se ao tempo vivido. 

Porém, é possível que a criança escolha com qual grupo ela deseja ir naquele dia. Ou, 

ainda, que escolha atividades relacionadas a essas aulas em outros momentos, 

podendo realizá-las quando for de sua vontade, em outro momento.  

Em um determinado dia, quando as crianças estavam em um momento de 

livre escolha de materiais e demandavam muito das professoras, solicitando suas 

presenças mais do que de costume, as duas professoras encontraram-se na porta da 

sala e naquela fração de segundo puderam perceber a necessidade de parar. Não das 

crianças, mas delas. Parar e olhar o que acontecia, como estavam formados os 

pequenos grupos de trabalho, quem estava sozinho, quais materiais estavam sendo 

utilizados, quem falava com quem, quem não falava, quem agia, quem não agia. Um 
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momento riquíssimo que permitiu uma reflexão única, possibilitando que novas 

estratégias e caminhos diferentes fossem pensados e executados ali, naquele instante. 

Na Agrupada III a docência compartilhada é outra maneira de se ver o tempo 

também. Apesar de nos dicionários da língua portuguesa encontrarmos o significado 

de compartilhar relacionado a dividir; tomar partido em; e fazer parte de algo com 

alguém, nesse ambiente essa definição toma outros caminhos. A ação docente para 

nós não é vista como uma simples divisão de tarefas para facilitar e abreviar a 

caminhada pedagógica. 

Na presente experiência relatada o olhar das professoras sobre o processo 

ensinoaprendizagem contribui significativamente para potencializar o 

desenvolvimento de cada criança que passa por essa turma. Ao invés de repartir o 

trabalho, separando as disciplinas e delegando tarefas específicas a serem realizadas, 

sem nenhuma comunicação, construímos, juntas, a cada dia, tarefas cotidianas como 

dever de casa, avaliações formais e reuniões com as famílias. O reconhecimento e 

valorização das diferenças internas encontradas são elementos fundamentais no 

processo educacional. Uma ajuda a outra a observar o desenvolvimento de cada 

criança sem cometer o erro de rotular, ou até mesmo desacreditar em seu potencial. 

O trabalho cooperativo é mais importante que as hierarquias definidas. Os saberes 

individuais são respeitados, disseminados e ampliados. Compartilhar significa 

romper paradigmas preestabelecidos por tempos e espaços escolares e reconstruir 

concepções acerca de saberes e práticas. A concepção centra-se no movimento de 

parceria, de orientação e aprendizagens simultâneas, envolvendo todos os e as 

estudantes e as professoras. 

 Observar as crianças permite que elas ditem o tempo do agrupamento. Ser 

diferente é necessário em uma classe montessoriana, pois o que é homogêneo está 

misturado, pastoso, compõe uma única forma e um mesmo sabor. Só é possível 

observar quando diferenças coexistem em um mesmo espaço. As impressões 

pessoais só podem ser construídas em ambientes, nos quais cada ser humano pode 

manifestar livremente suas atitudes, seus pensamentos, seus desejos e seus 

sentimentos. Educar, na perspectiva montessoriana, é observar a vida e possibilitar 
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que ela floresça. Olhar as diferenças visíveis e invisíveis permite que esse tempo seja 

maleável. 

 Mediante a este cenário a avaliação é outro aspecto que precisa ser esclarecido. 

São realizados relatórios de observação do desenvolvimento da criança construídos 

através das habilidades e competências de acordo com o nível de desenvolvimento e 

construção de conhecimentos. As atividades avaliativas são aplicadas de maneira 

natural, como exercícios e tarefas a serem cumpridos, para verificação do processo de 

aprendizagem, não para a obtenção de notas. No ano de 2016, uma criança ao 

encerrar uma atividade avaliativa não a entregou para a professora, mas colou-a em 

seu caderno. Ao ser questionada onde estava a atividade ela respondeu naturalmente 

que havia colado no caderno. Naquele momento pudemos constatar mais uma 

quebra de paradigmas do processo de escolarização. São consideradas avaliações não 

apenas as provas, tarefas de casa e trabalhos escolares. A maneira como a criança se 

percebe, suas atitudes com o outro e no meio no qual está inserida, são aspectos 

fundamentais a serem observados. A subjetividade e particularidade são respeitadas 

no momento em que se respeita o tempo de cada ser humano que está em constante 

(trans)formação. 

Trabalhar nessa perspectiva na atualidade significa romper barreiras que 

ainda estão presentes: o tempo cronológico, as paredes que segmentam, os livros 

didáticos e carteiras enfileiradas da sala de aula. É transformar o tempoespaço e, 

principalmente, a forma de ver o ser humano. É acreditar que a criança é um ser 

capaz de desenvolver suas potencialidades e oportunizar momentos de construção e 

conquista de conhecimentos, num ambiente atraente e motivador, por meio de 

práticas pedagógicas diferenciadas. 

Podemos considerar que a Escola Internacional Saci que tem sua proposta 

pedagógica baseada teoricometodologica em Montessori intrincada ao trabalho com 

Pedagogia de Projetos vem equacionando diferentemente o tempo escolar, 

estabelecendo uma relação harmoniosa entre a cronologia do relógio e a criação. Na 

Agrupada III do Ensino Fundamental I, pratica-se a pedagogia de outro tempo (SKLIAR, 

2002), alunos e alunas de 6 a 9 anos utilizam o tempo não como marcador 

matematizado das aprendizagens, mas em toda a sua extensão para criar 
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conhecimentovida. As diferenças de todos e todas comungam numa convivência 

amorosa sendo consideradas potencialidades para as aprendizagens. 
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No projeto de pesquisa/extensão Escolas inovadoras: usos dos tempos, que 

desenvolvemos atualmente no Grupo Tempos do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Educação e Diversidade – NEPED – da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, financiado pelo CNPq, temos como uma das etapas 

problematizar os usos dos tempos no projeto político-pedagógico (PPP) de escolas 

inovadoras, derivando na apreensão dos usos que fazem dos tempos na prática 

pedagógica. Neste texto, apresentaremos os indícios sobre os usos dos tempos do 

projeto político-pedagógico da Escola Oga Mitá, do Rio de Janeiro.  

O tempo, como fenômeno que conduz a vida humana tem sido estudado e 

pesquisado há séculos. A busca por conceituar o tempo está ligada à concepção de 

história e à construção cultural da humanidade. O tempo se constitui como um 

movimento contínuo na/da vida humana. Vivemos no tempo e com o tempo, nos 

angustiando e o experienciando, vendo o tempo passar. Mas, o que vem a ser o 

tempo? O tempo, ah, o tempo! Confesso, como diz Santo Agostinho (1973), que, se 

nos perguntarem, não sabemos o que é. Mas ele nos move a um autoconhecimento 

para nos constituirmos enquanto diferença, no nosso inacabamento.  

Ao longo da história, o tempo foi concebido de diversas formas. Diferentes 

noções sobre o tempo coexistem e, diante destas noções, pensaremos, como Oliveira 
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(2012), o tempo a partir de três movimentos: o tempo na Antiguidade, na 

Modernidade e na Atualidade. 

Na Antiguidade, a humanidade não possuía conhecimentos para a construção 

de artefatos que os auxiliassem na medição do tempo. Desta forma, a civilização 

recorreu aos fenômenos naturais, aos movimentos cíclicos e periódicos da natureza 

para a regularização e ordenação da organização social. 

As sociedades primitivas se organizavam por meio da posição do sol, da lua e 

do movimento das marés, para que pudessem compreender o comportamento e a 

migração dos animais para caça e pesca, e para que pudessem exercer as atividades 

de plantio, colheita e pastoreio.  

O ciclo da lua apresentou uma grande importância na orientação e 

agrupamento dos dias em semanas ligadas às fases lunares. Nesse período da 

história, as sociedades primitivas não tinham a necessidade de fragmentar o dia, pois 

as atividades desenvolvidas estavam diretamente relacionadas aos ciclos naturais. O 

tempo expressava o ritmo das atividades humanas e, ao mesmo tempo, as regulava. 

(OLIVEIRA, 2012). 

Num momento posterior, o relógio de sol foi construído para expressar o 

movimento do sol, mas, devido à sua não funcionalidade em dias encobertos ou 

durante o período noturno, houve a necessidade de se criar outros recursos para 

medir o tempo na ausência do sol. Foi então que os relógios de água ou a clepsidra 

passaram a funcionar como medidores das horas (OLIVEIRA, 2012). 

A evolução da humanidade proporcionou a criação de novos instrumentos 

para medir o tempo. Surgiu então a invenção do relógio mecânico, instrumento 

criado para as mesmas funções dos fenômenos naturais – guiar a humanidade na 

sucessão e ordenação dos processos sociais e físicos (FERRARINI; QUEIROZ; 

SALGADO, 2016). 

A invenção do relógio mecânico transformou o processo contínuo em um 

processo descontínuo, tornando o “fluir” do tempo em uma sucessão de segmentos 

de duração fixa (POHLMANN, 2012). O relógio mecânico subdividiu a hora em 

minutos e segundos, nos dando a sensação de controle sobre o tempo. 
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Com o relógio mecânico, surge então o segundo movimento, o tempo na 

Modernidade, onde o tempo é concebido de forma fragmentada e linear. No 

pensamento Moderno, nas palavras de Marques C. e Marques L. (2003), “o tempo é 

concebido de forma linear, onde os eventos constituem uma sucessão de 

acontecimentos cronologicamente ordenados. A relação entre o ‘era’ (passado), o 

‘não é mais’ (presente) e o ‘vir a ser’ (futuro) obedece, assim, a uma sucessão linear 

de mudanças” (p. 226). 

O tempo linear é o tempo chrónos que constitui a soma entre passado, presente 

e futuro (OLIVEIRA; MARQUES, 2012). É um tempo quantitativo; um tempo 

sucessivo; é a totalidade do tempo – temos mais ou menos tempo, há mais ou menos 

tempo, falta mais ou menos tempo (KOHAN, 2010).  

Vivemos condicionados ao contexto de chrónos, do tempo linear. Observamos 

a vida passar, o desenrolar de acontecimentos, mudanças, declínios e ascensões. 

Diante dos compromissos assumidos e, muitas vezes, impostos pela sociedade, 

temos vontade de “parar o tempo”, mas este parece não obedecer e se “escapa” de 

nossas mãos. Estamos tão condicionados à necessidade de cumprir as expectativas 

do tempo imposto pelo relógio e pelo calendário que não nos permitimos ser 

naturais: tornamo-nos mecanizados pela força do tempo, que exige de nós cada vez 

mais tempo. 

O tempo, na Modernidade, é um poderoso instrumento de controle e 

disciplina sobre o sujeito (MARQUES C.; MARQUES L., 2003). Essa fragmentação do 

tempo nos torna menos humanos e mais máquinas, porque está sempre ao nosso 

encalço exigindo pontualidade, estabelecendo ritmos e metas.  

A escola, como uma instituição social, está intimamente ligada à ideia de 

tempo linear, de tempo progressivo. A escola se organiza em função do tempo – a 

gestão busca um planejamento diante das obrigações junto ao Estado, os professores 

se preocupam no cumprimento dos conteúdos programados, e os estudantes correm 

contra o tempo em seu processo de ensino-aprendizagem diante de um tempo pré-

determinado (FERRARINI; QUEIROZ; SALGADO, 2016). 
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Esta marca da Modernidade, de reafirmar a vivência da aprendizagem dos 

sujeitos no mesmo tempo, de forma linear, dificulta a compreensão da escola em 

considerar e trabalhar com os múltiplos tempos da aprendizagem. 

O último movimento, o tempo na Atualidade, refere-se ao tempo da 

simultaneidade de eventos, onde o tempo deixa de ser concebido de forma linear 

(MARQUES C.; MARQUES L., 2003). O tempo, na Atualidade, é o tempo presente, o 

agora. 

O tempo Kairós é o tempo das oportunidades e o tempo aión, o tempo da 

intensidade da vida humana, o tempo da experiência e do acontecimento (KOHAN, 

2010).  

Kairós está relacionado à qualidade do tempo vivido, um tempo divino, 

presente nos momentos especiais e inesquecíveis, que não se perdem no tempo do 

calendário. Refere-se a um instante, ocasião ou momento, que deixa uma impressão 

forte e única por toda a vida. Por isso, Kairós refere-se a uma experiência atemporal, 

na qual percebemos o momento oportuno em relação à determinada ação. 

O tempo aiónico é o tempo descontínuo, mas durativo e intensivo (KOHAN, 

2010). É o tempo do prazer e do instante que se opõe ao controle e à previsibilidade 

do tempo linear, do tempo chrónos. 

Quantos momentos deixamos de viver prazerosamente, por estarmos 

preocupados com o tempo Chrónos? Talvez seja necessário reconsiderarmos nossas 

ideias arraigadas sobre o tempo, para que possamos promover o encontro entre a 

sensibilidade e o mundo.  

E como as escolas têm experienciado o tempo? Como que esta escola Oga 

Mitá, que ora estudamos, lida com os diferentes tempos que se entrecruzam no 

cotidiano escolar e que a constituem?  

Utilizamos os procedimentos do Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg 

(2002), a partir do qual anotamos os indícios dos usos dos tempos do PPP da escola 

Oga Mitá.  

Pode-se conceituar o Paradigma Indiciário como uma forma de metodologia de 

pesquisa utilizada em estudos de natureza qualitativa sobre temas afetos às Ciências 
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Humanas e Sociais. Baseia-se em um saber venatório149, caracterizado pela capacidade 

de, a partir de dados aparentemente irrelevantes, descrever uma realidade complexa 

que não seria cientificamente experimentável. Esses dados são sempre dispostos pelo 

observador de modo tal a dar lugar a uma sequência narrativa (GINZBURG, 2002). 

Ginzburg (2002), nascido em Turim em 1939, lembra que, desde os primórdios 

da humanidade, o ser humano dedicou-se à caça e que, para que esta fosse bem-

sucedida, precisou desenvolver este saber venatório. Assim,  

 

 

[...] aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas invisíveis 

pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de pêlos, 

plumas emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a farejar, registrar, 

interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba. Aprendeu a 

fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante, no interior de 

um denso bosque ou numa clareira cheia de ciladas.  

Gerações e gerações de caçadores enriqueceram e transmitiram esse 

patrimônio cognoscitivo (GINZBURG, 2002, p. 151). 

 

 

Concebeu Ginzburg (2002) esse paradigma ao reencontrar esse saber venatório 

em uma série de artigos sobre pintura italiana publicados em uma revista alemã, 

datada de 1874/76. O autor era o pseudo-russo Ivan Lermolieff e o tradutor era o 

pseudo-alemão Johannes Schwarze – os dois nomes tratavam-se de pseudônimos do 

italiano Giovanni Morelli. Este desenvolveu um novo método para identificar os 

verdadeiros autores de quadros apócrifos ou com suspeita de fraude. O método 

consistia em não se basear em características mais vistosas, facilmente imitáveis, tais 

como o sorriso das mulheres retratadas por Leonardo da Vinci, ou os olhos erguidos 

para o céu, característicos dos personagens pintados por Perugino. Morelli dizia que 

deveriam ser examinados os pormenores mais negligenciáveis – desprezados pelos 

falsificadores –, menos influenciados pelas características da escola a que o pintor 

pertencia: lóbulos das orelhas, unhas, formas dos dedos das mãos e dos pés. Para tal, 

confeccionou uma série de desenhos de orelhas, de mãos e de pés, correlacionando-

                                                           
149 Relativo à caça. 
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os a seus criadores. Desse modo, os autores das obras passariam a ser identificados 

pelos indícios. 

O método de Morelli foi comparado por Enrico Castelnuovo (1839-1915) à 

metodologia empregada pelo detetive Sherlock Holmes, personagem criado por 

Arthur Conan Doyle, para desvendar os crimes (GINZBURG, 2002). Holmes também 

se baseava em indícios. Ginzburg (2002, p. 145) afirma que “O conhecedor de arte é 

comparável ao detetive que descobre o autor do crime (do quadro) baseado em 

indícios imperceptíveis para a maioria”.  

Edgar Wind (1946 apud GINZBURG, 2002) correlacionou o método de Morelli 

à psicologia moderna. Wind afirmava que os nossos pequenos gestos inconscientes 

revelam o nosso caráter mais do que qualquer atitude formal, cuidadosamente 

preparada por nós. O próprio Sigmund Freud admite que, bem antes da existência 

da psicanálise, foi influenciado pelo método de Morelli. Freud, em sua obra Il Mosè di 

Michelangelo, disse:  

 

 

Creio que o seu método [de Morelli] está estreitamente aparentado à técnica 

da psicanálise médica. Esta também tem por hábito penetrar em coisas 

concretas e ocultas através de elementos pouco notados ou desapercebidos, 

dos detritos ou ‘refugos’ da nossa observação (FREUD, 1976, p. 36-37 apud 

GINZBURG, 2002). 

 

 

Ginzburg (2002) ressalta a analogia existente entre os métodos: Morelli valia-se 

dos signos pictóricos; Sherlock Holmes, dos indícios; e Freud, dos sintomas. A base 

dos métodos era a semiótica médica, disciplina que permite diagnosticar as doenças 

inacessíveis à observação direta na base de sintomas superficiais, às vezes 

irrelevantes aos olhos dos leigos. Por sinal, segundo o autor, Morelli, Conan Doyle e 

Freud eram médicos. 

Mostra também a analogia entre o paradigma venatório e os textos 

divinatórios mesopotâmicos. O primeiro utilizava como indícios: esterco, pegadas, 

pêlos, plumas etc. Os textos divinatórios utilizavam: entranhas de animais, gotas de 

óleo na água, astros etc. Segundo o autor, “Ambos pressupõem o minucioso 



     1089 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

reconhecimento de uma realidade talvez ínfima, para descobrir pistas de eventos não 

diretamente experimentáveis pelo observador” (GINZBURG, 2002, p. 152-153). 

Ainda Ginzburg (2002) reporta a polêmica criada, bem mais tarde, na Grécia, 

contra a incerteza da medicina, pois esta faz parte das disciplinas indiciárias, as quais 

são eminentemente qualitativas; têm por objeto casos, situações e documentos 

individuais; portanto, não atendem aos critérios de cientificidade deduzíveis do 

Paradigma Galileano – “não se pode falar do que é individual” –; e seus resultados 

têm uma margem ineliminável de casualidade (GINZBURG, 2002, p. 156).  

O Paradigma Galileano, ainda hoje, exerce influência nas pesquisas, pois 

advoga a formulação de conclusões a partir da comprovação estatística dos fatos. 

Para o Paradigma Indiciário, por outro lado, não importa a quantidade de 

dados obtidos, e sim a sua relevância para o problema investigado. Ginzburg (2002) 

ressalta que, nas pesquisas baseadas no Paradigma Indiciário, deverá ser aceito um 

rigor flexível, uma vez que estarão em jogo elementos imponderáveis, tais como: faro, 

golpe de vista, intuição etc. 

 No nosso estudo, indiciamos, como dissemos, o PPP da Escola Oga Mitá.  

 O nome desta escola significa a “Casa da Criança”, nasceu em 1978. Hoje tem 

três unidades, sendo uma de Educação Infantil, uma do primeiro ao quinto ano, e 

outra do sexto ao nono ano do ensino fundamental e ensino médio. A base teórica da 

escola envolve uma visão crítica de mundo e de sociedade, dentro das experiências 

de Célestin Freinet, Paulo Freire, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Madalena Freire, 

Constance Kamii, entre outros.  

Apontam que buscam, no símbolo da escola uma mandala em forma circular 

que traz internamente uma espiral e apresenta pontas externas irregulares, 

retratando a integração com o outro, o entendimento de que a mudança é uma 

constante na vida e a necessidade da convivência nas diferenças. Podemos indiciar 

que, neste símbolo, há consideração com o tempo na relação com a vida, pois a 

mandala que lhes representa expressa para eles “o ontem como parâmetro, o hoje 

como chão e o futuro como desejo, sempre em marcha, que diz sim à vida” (ESCOLA 

OGA MITÁ, PPP, 2017). 
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Na Educação Infantil, enfocam as condições de espaçotempo que propiciem o 

desenvolvimento integral da criança, levando em consideração não só sua realidade 

sociocultural, mas as questões do tempo atual no qual vivem. As turmas são 

agrupadas em uma faixa etária ampla (2 a 5 anos), aproximando as crianças da 

organização da vida, na qual a convivência se dá com diferentes idades.  

Apresentam uma rotina de atividades para que as crianças se organizem no 

tempo, favorecendo a formação de indivíduos autônomos e cooperativos. Num 

primeiro momento, fazem um planejamento cooperativo junto com as crianças, onde 

as mesmas se expressam sobre seus interesses e organizam, mediadas pela 

professora, a sequência de atividades do dia. Em seguida, é hora de organizarem o 

ambiente para o lanche coletivo, onde trocam alimentos e afeto. Finalizado o lanche, 

fazem a higiene das mãos e dentes. Chega o tempo das atividades. A arrumação e 

limpeza do espaço da sala de aula são feitas em conjunto com os adultos. A avaliação 

de cada dia é registrada no “Livro da Vida”, uma das técnicas da Pedagogia Freinet, 

onde, ao relatarem experiências do seu dia a dia, os alunos e as alunas expressam 

suas memórias e retratam diferentes formas de perceber a aula e a vida. Ainda, 

apontam novas atividades para o dia seguinte, envolvendo as crianças com o/no 

trabalho que vai sendo desenvolvido.  

Existem, em todos os níveis de ensino, atividades planejadas pelo professor e 

ou professora para atingir os objetivos traçados, como pesquisas, passeios, 

entrevistas, jogos; e de livre escolha, oferecidas e distribuídas nos diferentes “cantos 

de trabalho” (de jogos, de brinquedos, de matemática, de artes, de ciências, de livros, 

do escritor etc.) aos quais os alunos e alunas têm livre acesso, e atividades 

inesperadas que surgem no cotidiano.  

Outro indício, apresentado pelo PPP, é o trabalho com projetos, desde os 

projetos que surgem nas turmas, ou mesmo em um grupo da turma, até aqueles que 

congregam toda a escola, que culminam na organização de grandes eventos. 

Apostam, ainda, em muitos encontros no calendário, com focos diferenciados. A 

partir do Fundamental II, o trabalho com projetos leva a negociações e ao 

remanejamento de tempos das diferentes disciplinas, para que as articulações entre 
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as áreas aconteçam, permitindo ainda que os alunos e as alunas participem 

ativamente do planejamento, sempre revisitado. 

Ainda tem a modalidade de horário integral, que envolve na rotina almoço, 

lanche, cochilos, brincadeiras, excursões, atividade física e muitas outras atividades, 

sendo, ao mesmo tempo, um ambiente como a “casa” dos alunos e alunas e de 

aprendizagem por descobertas. 

Existe uma concepção, muito presente nas ações, de relacionar o tempo da 

vida e da escola: 

 

 
Nossos eventos podem reunir exposições, instalações, atividades lúdico-
recreativas, jogos, esquetes teatrais, dança, apresentações musicais e 
audiovisuais, textos de todas as turmas da escola... É uma forma de 
compartilhar com a comunidade Oga Mitá e seus convidados os caminhos 
percorridos através das pesquisas, dos estudos e das atividades realizadas e 
de favorecer a formação crítica de nossas crianças e nossos jovens (ESCOLA 
OGA MITÁ, PPP, 2017). 

 
 

Ao nosso ver, indiciando o PPP da Escola Oga Mitá, a mesma assegura que, no 

seu dia a dia, os alunos e alunas possam relacionar tempo, vida e aprendizagem, 

conjugando chrónos, Kairós e aión, constituindo-se num campo de práticas e saberes 

capazes de abarcar a pluralidade de noções do tempo. 
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Introdução 

 

A Geografia é uma ciência que se volta a estudar as relações humanas com o 

espaço geográfico, tornando-se uma disciplina de caráter descritivo e teórico. Logo, 

essa peculiaridade dessa Ciência Humana, juntamente com a desmotivação dos 

alunos, em relação aos seus conteúdos, aliadas às facilidades de acesso as tecnologias 

de informação, como uso de celulares nas aulas, têm contribuído para que o processo 

de ensino e aprendizagem se torne algo desafiador para os docentes. Por isso, tem-se 

a necessidade de buscar novas atividades educacionais que despertem o interesse 

dos estudantes e, ao mesmo tempo, os deixem mais receptivos às aulas.   

Nesse sentido, entendemos que a abordagem do conceito de globalização, um 

dos conteúdos previstos na disciplina, envolve expor claramente para os alunos os 

seus efeitos na sociedade, na política, na economia e também no meio ambiente, sem 

perder a essência do significado do processo, uma vez que a globalização é 

considerada um acontecimento revolucionário, resultante dos avanços e 

desenvolvimento tecnológicos, que porventura, fomentou mudanças no espaço 

geográfico e nos setores da sociedade (ABÍLIO, 2007). E na maioria das vezes, é 

utilizada para explicar fenômenos que “vão desde as crises financeiras até as políticas 

mailto:julia.martins90@yahoo.com.br
mailto:andreia.afonso@ufjf.edu.br
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públicas de caráter neoliberal” (RAMOS, 2005, p.99). De maneira geral, o fenômeno 

globalização pode ser compreendido como: 

 

Uma revolução tecnológica centrada em torno das tecnologias de 
informação, telecomunicação e transporte que surgiu na década de setenta; a 
interdependência das economias à escala global introduzindo uma nova 
forma de relação entre economia, Estado e sociedade; a desagregação do 
bloco soviético e as mudanças de políticas econômicas nas nações de regimes 
socialistas, pondo fim à guerra fria e a reestruturação profunda do 
capitalismo (ABÍLIO, 2007, p.1). 

 

Com isso, para os discentes conseguirem compreender essa temática e, ao 

mesmo tempo, desenvolver uma visão crítica e reflexiva sobre a globalização, 

devemos nos equipar com recursos didáticos que facilite essas ações, e, que ao 

mesmo tempo possa proporcionar o aperfeiçoamento do educando, levando em 

consideração “a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico” (BRASIL, 1996), aspectos muito enfatizados na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96).  

Almeida, Reis e Ferreira (2009) completam a importância da utilização de 

metodologias diferenciadas, que vão além de aulas expositivas, à medida que os 

alunos se sentem distanciados entre o conhecimento adquirido na escola e o de sua 

realidade. Para tal, podemos utilizar a paródia como recurso didático, uma vez que 

aprimora o ensino, deixando-o mais lúdico, e, além disso, auxilia na compreensão do 

conteúdo abordado. Também ajuda a desenvolver diferentes habilidades, como 

escrita, leitura, pesquisa, e instiga a criatividade dos alunos. 

Porém, para efetivar esse recurso nas aulas, é preciso que a formação ética dos 

alunos esteja alicerçada, uma vez que, mesmo de modo sutil, é comum no âmbito 

escolar e até mesmo acadêmico, os estudantes, quando submetidos às pesquisas ou 

trabalho escrito, tenderem a copiar materiais elaborados, sem mesmo citar o autor da 

obra. E nesse tipo de atividade, não é diferente, pois devido as grandes facilidades de 

acesso à informação, principalmente, a internet, os estudantes acabam retardando a 

sua potencialidade de formular ideias, pois, na maioria das vezes, elas já vêm 

prontas. Portanto a escola, por ser a detentora do conhecimento, torna-se o agente 
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principal que possibilita a construção e a internalização do desenvolvimento 

cognitivo dos discentes, e isso inclui também a formação ética e moral do aluno 

(PIRES; BELLO, 2015). Dessa maneira, “compete à educação, então, conduzir as 

jovens gerações no sentido de sensibilizá-las para o problema da ética como 

fundamento da vida humana na sua relação com a natureza, com os outros seres 

humanos e consigo mesma (GEORGEN apud KOERICH; ERDMAN; ROSA, 2010). 

Em vista disso, de acordo com Pires e Bello (2015), a ética não é mais do 

realizar “estudo do juízo de análise que se refere a conduta humana, ao 

comportamento moral dos homens em sociedade” (p.2), podendo essa conduta ser 

considerada boa ou má. Embora o propósito do artigo não seja apronfundar sobre 

conduta moral, mas se torna dificil falar de valores éticos sem falar do moral do 

indivíduo. Logo, quando a ação envolve copiar um trabalho, indenpendente da 

natureza, sem mesmo dar credibilidade para autor autêntico, é considerado crime 

previsto no Códio Penal Brasileiro, e na lei 9610, pelo fato de se tratar de plágio. E 

isso é uma conduta antiética que viola os direitos autorais do indivíduo. 

No que diz a respeito dos direitos autorais, Silva e César (2005) acrescentam 

que:  

Assegura ao criador intelectual, portanto, os direitos à sua criação e 
utilização de sua obra, chamados, em última análise, de direitos 
patrimoniais (reprodução e representação) e morais (paternidade, 
integridade, outros). Uma estrutura dos direitos autorais, com base em 
legislações nacionais e internacionais, contempla os criadores (poetas, 
escritores, pintores, etc.) e as pessoas que atuam na interpretação e difusão 
da criação dos primeiros. Para o respeito dos direitos autorais, a formação 
ética do indivíduo torna-se de fundamental importância (p.11). 

  

Dessa forma, o presente trabalho aborda uma experiência metodológica no 

ensino de Geografia, em uma turma do oitavo ano do Ensino Fundamental, de uma 

escola estadual de Juiz de Fora, na qual os alunos tiveram que criar paródias que 

abordassem as consequências da globalização em seus âmbitos: social, econômico e 

ambiental. Assim, divulgar essa experiência é uma maneira de demonstrar que, no 

processo educativo, que permeia o século XXI, ainda é possível realizar atividades 

diferenciadas, embora existam desafios diários a serem superados pelos professores.  
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E vamos a atividade... 

 

A atividade foi realizada em uma turma do oitavo ano do Ensino 

Fundamental composta por 33 alunos, de uma escola estadual de Juiz de Fora, no 

segundo semestre de 2017. A proposta de elaborar essa atividade advém das 

observações e das experiências relatadas por outros profissionais de outras 

disciplinas, que obtiveram resultados satisfatórios em relação à aprendizagem dos 

alunos. Então, o fato da Geografia ser uma disciplina considerada desinteressante na 

maioria das vezes, torna-se comum na sala de aula observar alunos dispersos sem 

dar atenção na explicação do conteúdo, portanto, utilizar a paródia, foi um método 

que primeiramente se enquadrou como uma das atividades diferenciadas propostas 

no planejamento escolar, para deixar os alunos mais motivados, menos dispersos e 

mais participativos. 

O desenvolvimento do trabalho se deu em quatro momentos, sendo preciso de 

cinco horas/aula. O primeiro momento foi de cunho teórico sendo necessárias duas 

horas/aula. Para tal, a aula expositiva foi essencial para discutir o tema Globalização 

com os alunos, já que contava com a participação dos mesmos para a leitura do 

conteúdo contido no livro didático. A realização da leitura em conjunto tem o 

propósito de instiga-los a questionar e também de torná-los agentes ativos no 

processo educacional.  

O segundo momento procedeu a aula expositiva, já que foi possível realizar 

essa atividade ao final da segunda aula do primeiro momento. Assim, essa etapa foi 

marcada pelo processo de formação de grupos para a escolha do estilo musical, já 

que esse aspecto ficou a critério dos alunos. Com isso, a turma foi dividida em cinco 

grupos com, no máximo, seis alunos em cada um, de forma a permitir a socialização 

de ideias e ajuda mútua no momento de elaboração da escrita: texto da paródia. A 

partir de então, eles tiveram que se reunir em casa ou na escola para a elaboração do 

trabalho.  

No terceiro momento, foram as apresentações propriamente ditas, com a 

utilização de duas aulas. Com isso, não foi estipulado um tempo determinado para 

não prejudicar os grupos que escolheram melodias com duração de tempo maior e 
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também para não gerar “pressão psicológica”, já que iriam utilizar mais de uma aula 

de cinquenta minutos para finalizar a atividade. Portanto, as apresentações foram 

feitas de acordo com o sorteio do número de chamada dos alunos. O número do 

aluno escolhido corresponderia ao grupo que iria apresentar.  

Lamentavelmente, durante a apresentação das produções, momento em que 

os estudantes tiveram que cantar suas paródias, ocorreu a necessidade de discutir 

princípios éticos relacionados aos direitos autorais, visto que mais da metade da 

turma plagiou os textos das paródias, sendo preciso a reelaboração dos trabalhos. 

Dessa vez, foi reforçada a necessidade de que as produções deveriam ser de autoria 

dos próprios discentes. Por isso, discutir isso com os alunos antes de elaborar 

atividades desse gênero é crucial, uma vez que evitam incidentes nas práticas 

escolares.  

E por último, foi feito um café da manhã com a turma, após a reapresentação 

das paródias, para parabenizá-la pelo esforço em desenvolver a atividade. Dessa 

maneira, já que esse tipo de atividade gerou custos e também não seria 

responsabilidade da escola em organizá-la, a turma concordou que cada estudante 

levasse um tipo alimento, de acordo com uma listagem feita pelos mesmos. 

 

Resultados e discussões 

 

Para contextualizar o tema Globalização com os alunos foi necessário o uso de 

aula expositiva. Embora essa metodologia de ensino se aproxime de uma pedagogia 

de caráter tradicional, ao mesmo tempo, ela faz parte do processo de ensino-

aprendizagem visando atingir vários objetivos, tais como:                                            

                                              Aquisição e compreensão simples de factos e conceitos e divulgação de 
informações; introdução de um tema tendo em vista despertar interesse para 
um assunto ou fornecer diretrizes para a realização de tarefas orientadas 
pelos métodos ativos (PINHEIRO apud SANTOS, 2014, p.11). 

 

Assim, mesmo que a exposição de conteúdos, por um lado, seja eficaz para 

ensinar fatos, definições e conceitos, sendo muito comum no ensino de Geografia, 

por outro lado, acaba “não sendo as mais indicadas quando se pretende que os 

alunos analisem, raciocinem, diagnostiquem problemas, desenvolvam o espírito 
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crítico e habilidades motoras” (SANTOS, 2014, p.17). Isso ocorre, pelo fato de que a 

aula expositiva faz com que o professor seja o ator principal no processo de ensino e 

aprendizagem e os alunos meros agentes passivos. Dessa forma, necessita-se da 

inserção de novas didáticas que ajudam aprimorar o ensino, onde tanto o professor 

quanto o aluno sejam beneficiados. 

Outro aspecto que contribuiu para a efetivação dessa atividade foi a 

incorporação de trabalho em grupo, um mecanismo de ensino essencial que ajuda na 

interação e socialização de ideias entre os discentes, e proporciona “um objetivo 

comum, desempenham juntas determinadas atividades, passando por diferentes 

processos de interação, em um dado tempo e espaço” (SILVA; CÉSAR, 2005, p.6). 

Além disso, o trabalho em grupo, 

                              

[...] estimula o desenvolvimento do respeito pelas ideias de toda a 
valorização e discussão do raciocínio; dar soluções e apresentar 
questionamentos, não favorecendo apenas a troca de experiência, de 
informações, mas criando situações que favorecem o desenvolvimento da 
sociabilidade, da cooperação e do respeito mútuo entre os alunos, 
possibilitando aprendizagem significativa (TEIXEIRA, 1999, p.26). 

 

As apresentações, propriamente ditas, que muitas das vezes exigem a 

desinibição dos alunos, foram pensadas de modo que em cada grupo todos 

participassem, o que foi observado à medida que todos os membros cantaram um 

trecho da paródia. 

Dessa forma, o uso dessa ferramenta didática é de suma importância, pois além de 

auxiliar na compreensão e memorização, ajuda também no desenvolvimento de 

habilidades e instiga a criatividade dos alunos, uma vez que:  

                                        
[...] a prática de associar qualquer disciplina à música sempre foi bastante 
utilizada e demonstrou muitas potencialidades como fator auxiliar no 
aprendizado, podendo ainda despertar e desenvolver nos alunos 
sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à 
disciplina alvo, além de melhorar a qualidade do ensino e aprendizado, uma 
vez que estimula e motiva professores e alunos. (MELO; ASSIS, 2013, p.4.). 

 

Diante disso, foram elaboradas cinco paródias, com estilos musicais 

diversificados, tais como o rock (Legião Urbana), pop internacional (Ed Sheeran, 

Bruno Mars), sertanejo universitário (Henrique e Juliano) e samba (Alcione). 
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Percebemos que os alunos se preocuparam em abordar na elaboração da paródia as 

consequências da globalização como na apresentada a seguir.  

 

Globalização/ (Eduardo e Mônica – Legião Urbana) 

 

Quem um dia irá dizer que existe razão para aceitar a globalização 

E quem irá dizer que não existe razão. 

Galera preste atenção no que vamos estudar. 

O processo que o mundo hoje em dia está. 

As empresas cada dia estão mais eficientes. 

E as indústrias mundiais enchem os olhos da gente 

Com mais inteligência do que educação 

Veja isso meu amigo olha quanta confusão 

E desemprego também é causa da globalização 

Nas empresas muitos cortes devido à evolução. 

Celular, computador, vídeo game e internet, quanto mais o tempo passa 

tudo isso se compete. 

As pessoas todo dia só pensam em comprar, nessa selva de consumo 

onde que vamos parar. 

As empresas todo dia só pensando em produzir, esquecendo a natureza 

que tá deixando de existir. 

Mas também por outro lado vemos só desigualdade 

Muita fome e violência onde vai a humanidade? 

Quem um dia irá dizer que existe razão para aceitar a globalização 

E quem irá dizer que não existe razão. 

 

Nessa paródia, o grupo conseguiu ressaltar: as consequências da globalização, 

tais como a eficiência das empresas por causa do desenvolvimento tecnológico, que 

por sua vez, é a causa do maior índice de desempregos; a melhoria dos 

equipamentos eletroeletrônicos, devido à competitividade no mercado; e os impactos 

que o processo causa no meio ambiente. Além disso, o grupo faz uma crítica sobre a 

aceleração da Globalização, com as frases que iniciam e finalizam a paródia.  

A segunda paródia apresenta o estilo musical sertanejo universitário, 

apresentado por outro grupo dessa mesma turma. 

 

Desemprego/ (Vidinha de Balada- Henrique e Juliano) 

 

Oi tudo bem? 

Só vim te falar 

O emprego tá ruim 

Não tem benefícios 
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Tem que melhorar 

Mas tem pessoas que querem trabalhar 

Mas com desemprego 

Tá difícil arrumar 

O desemprego tá ruim sim 

Vai por mim ele pode melhorar 

E benefícios ele vai nos dar 

Emprego vai surgir 

E as contas vamos pagar. 

 

Esse grupo se preocupou em abordar apenas uma consequência da globalização, o 

desemprego. Como foi mencionado anteriormente, o desemprego é decorrente das 

inovações tecnológicas, principalmente no setor automobilístico, onde os homens 

tendem a competir com as máquinas. Acreditamos que, pelo fato de ser uma 

consequência ampla desse fenômeno global, uma vez que é percebido no mundo 

todo, principalmente nos países em desenvolvimento, os grupos sentiram a 

necessidade de abordar esse aspecto na execução das paródias, já que foi bem 

enfatizado na aula expositiva.  Porém, nessa escrita, a globalização causa o 

desemprego e também se constitui uma solução para esse problema. 

Dessa maneira, o uso da paródia como forma de aperfeiçoar o ensino e o 

aprendizado, trouxe benefícios tanto para os alunos quanto para o professor, pois a 

maneira como os alunos encararam o fato de terem que refazê-la foi uma 

demonstração de respeito e maturidade, já que posteriormente houve uma grande 

preocupação dos estudantes em realizar um trabalho autêntico, e também, notou-se a 

preocupação dos grupos em pesquisar e de recorrer a professora para esclarecimento 

de dúvidas para não cometer o mesmo erro. E ao mesmo tempo, isso estimula o 

professor a buscar outras formas de incluir no seu ofício, práticas escolares desse 

tipo. 

 

Conclusão 

 

A utilização de paródias, como recurso didático, teve como finalidade 

estimular “o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem”, enfatizado na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), tornando o ensino de 
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Geografia, lúdico e instigante, ampliando as discussões para outro nível de 

aprendizagem: a formação de valores éticos, o que proporcionou aos discentes 

mostrarem suas habilidades, e também o exercício de se exporem, principalmente 

para aqueles que têm dificuldade de falar em público.  

Portanto, essa experiência foi um meio de demonstrar que no processo 

educativo é possível realizar atividades diferenciadas e formar para a cidadania, 

mesmo diante dos diferentes e inúmeros desafios diários a serem superados pelos 

professores.  
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Resumo 
A fim de conhecer o perfil social das mulheres que acessam o ensino superior foi feita uma 
revisão bibliográfica dos artigos publicados pelas revistas contidas no Periódico Capes, no 
período de 2000 a 2014, que versam sobre a temática do acesso ao ensino superior. Foram 
consultadas revistas que possuem Qualis A1, A2, B1 ou B2 em Educação, Sociologia e 
Economia. Com este trabalho percebemos que o acesso ao ensino superior está relacionado às 
características sociais, econômicas, sexo, idade e principalmente a questão racial.  
Palavras-chave: acesso, ensino superior, raça, desigualdade, gênero. 

 

Contextualização 

 

Demorou-se muito tempo para que as mulheres pudessem frequentar o ensino 

regular em uma escola. Mais tempo ainda para ter acesso ao ensino superior. 

Quando o ensino superior foi criado em torno do século XVIII. No Brasil, o acesso da 

mulher ao ensino superior, ocorreu no final do século XIX.  

No final do século passado e no começo deste, podemos observar grande 

transformação no sistema educacional brasileiro no que tange o processo de 

expansão escolar, houve um aumento significativo na escolaridade da população 

brasileira. Aumentaram o número de matrículas ofertadas a todos os níveis 

educacionais. (Alves, 2003) 

Na década de 90, houve uma forte movimentação nas políticas educacionais 

brasileiras, resultante dos desdobramentos da Constituição de 1988 e da nova 

conjuntura internacional. Isso explica as reformas que levaram ao enfrentamento do 

aumento da oferta, acerto do fluxo de alunos/as e obtenção de ganhos de qualidade. 

(Rosenberg, 2001) 



     1104 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

As principais políticas públicas que ocorreram a partir da segunda metade da 

década de 90, como a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), sob o nº. 9.394, em dezembro de 1996, a instituição do Plano Nacional de 

Educação (PNE), a criação do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino 

Superior (FIES), o Estabelecimento do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), o regulamento da atuação de entidades beneficentes de assistência social 

no ensino superior, a disposição sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), a Aprovação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI), a instituição da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, a disposição sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) e o estabelecimento das novas formas de ingresso nas 

universidades federais e nas instituições de ensino técnico de nível médio. (Pereira, 

2015). Além disso, o programa de Cotas na maioria das universidades estaduais e 

federais favoreceu para o maior acesso ao ensino superior. 

Com isso, atualmente as mulheres vêm apresentando maior probabilidade em 

completar o ensino médio e a ingressarem nas universidades públicas e 

privadas.  Como afirma Mont´Alvão (2011, p.391): 

 

Dados da PNAD 2007 apontam que mulheres apresentam maior tendência a 
completar o ensino médio, seja em escola pública 56%, contra 44% de 
homens ou privada 52%, contra 48%%, e a entrar para a universidade 61%, 
contra 39% na rede pública, 55% contra 45% na rede privada. 

 

O cenário mudou segundo uma pesquisa divulgada pelo MEC/Inep/Deed, no 

ano de 2007, do total de 4.880.381 matrículas150 no ensino superior, realizadas no 

Brasil, 2.680.978 destas foram feitas por mulheres, ou seja, as mulheres são a maioria 

matriculada.  

Em uma época onde os papéis tradicionais continuam sendo questionados e 

redefinidos em diferentes locais do mundo, onde o cenário das mulheres no que diz 

                                                           
150 Os dados apresentados sobre o número de matrículas realizadas no ensino superior, no ano de 2007, podem ser 

consultados no site do Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Onde contém o Resumo Técnico do censo da Educação Superior 2007. O link para acesso é: 

http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2007/Resumo_tecnico_2007.pdf 
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respeito à inferioridade social e econômica é colocado em questão, seu acesso às 

oportunidades de formação universitária pode ser relevante para tentar adquirir 

igualdade entre os sexos tanto no mercado de trabalho, quanto na organização social 

em geral. 

Por isso, este trabalho como intenção mais do que discutir o acesso das 

mulheres ao ensino superior, falar sobre seu perfil. Escolhi trabalhar este gênero, 

pois, a reflexão a respeito das mulheres ao ensino superior apresenta grande 

relevância, uma vez que, este grau de ensino adquire um importante papel para a 

ascensão social dos sujeitos que a ele têm o acesso.  

 

Metodologia 

 

Foi realizada uma meta-análise, com o intuito de identificar qual é o perfil 

mais geral das mulheres que acessam o ensino superior brasileiro. Para a elaboração 

deste artigo foi utilizado o trabalho coletivo de revisão bibliográfica realizado pela 

equipe do OBEDUC-2012, coordenado pelo Prof. Fernando Tavares da UFJF. 

Desenvolvemos um projeto de pesquisa e arquivamento bibliográfico, onde foram 

consultados artigos contidos nas revistas disponíveis no Periódicos Capes151 que 

possuem a nota Qualis entre A1 e B2 com base nos descritores “educação”, 

“sociologia”e “economia”. Os artigos selecionados foram aqueles publicados entre 

2000 e 2014.   

Como o projeto bibliográfico ainda está em andamento, não foi possível 

consultar para a confecção deste artigo, todos os artigos contidos nas revistas que se 

enquadram nas descrições apresentadas acima. Até o presente momento foram 

analisadas 24 revistas152.  

Ao todo essas revistas possuem 6434 artigos. Deste total, 2933 tem como tema 

“educação” e 3501 sobre assuntos diversos. Uma segunda seleção foi com base em 

                                                           
151 O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca 

virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil as produções científicas internacionais. O link 

para acesso é: http://www.ifg.edu.br/dti/acesso-aos-periodicos-capes. 
152 As revistas consultadas foram: Administração Pública, Análise Social, Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, 

Cadernos CEDES, Cadernos Pagú, Dados, Educação e Sociedade, Educação e Pesquisa, Educação em Revista, Educação 

(PUCRS), Ensaio, Estudos Avançados, Estudos Feministas, Horizontes Antropológicos, Pro-posições, Perspectiva, Política e 

Trabalho, Revista Análise Social, Revista Brasileira de Educação, Revista Brasileira de Ciências Sociais, Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos,  Revista Sociedade e Estado, Sociologias e Tempo social. 
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artigos que falam sobre o ensino superior, que ao todo resultaram em 686. Logo após 

realizei uma filtragem com base em palavras-chave, tais como gênero, 

desigualdade,mulheres, sexo, trajetória, cotas, acesso e raça. Restaram 47 artigos, dos 

quais 33 tratavam especificamente do Brasil. Destes foram selecionados 

intencionalmente 6 artigos que versam sobre o tema deste trabalho.  

 Podemos perceber que dos seis artigos que falam mais especificamente sobre 

essa temática, quatro foram publicados pela Revista Estudos Feministas. Ao ler o 

referencial teórico destes, percebi que não possuem muitos autores em comum. 

Somente Pierre Bourdieu é recorrente como referência nos artigos, o que sugere 

teorias reprodutivistas em suas análises. Visto isso parto para a discussão teórica. 

 

Conclusão  

 

Ao fazer uma pesquisa bibliográfica sobre esse tema, fica claro que ainda há 

poucos estudos quantitativos publicados que permitam traçar um perfil dos alunos 

que acessam o ensino superior. 

Mas é possível identificar que ainda há grande elitização do perfil dos alunos, 

em especial nos cursos mais concorridos, isso se repete nas instituições privadas, 

onde ainda é muito pequena a presença de afrodescendentes e de pobres. (Marcelino 

e Pinto, 2004). 

Em todos os casos, com esses dados analisados podemos perceber que o perfil 

de acesso dos estudantes a universidade, parece não está muito relacionado com o 

sexo e sim com a raça.  Neste sentido notamos que a hipótese de que o avanço da 

escolarização feminina, em particular o crescente ingresso e permanência das 

mulheres no sistema de ensino superior, tem se dado de modo distinto entre os 

indivíduos de diferentes cores. (Góis, 2008).  

A expansão do acesso ao ensino superior, apesar de ter apresentado efeitos 

significativos no plano da democratização do acesso, não foi suficiente para derrubar 

a muralha de classe social, resguardando o privilégio de entrada nas grandes e 

tradicionais universidades em quase todos os países do planeta. Distintamente do 

que ocorre no contexto mundial, o certificado de conclusão de um curso de ensino 
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superior no Brasil aumenta o efeito particularista da origem de classe sobre o destino 

ocupacional das pessoas, anulando, então, o efeito do mérito na mobilidade 

ocupacional. Prates, (2007). Além disso, com a expansão e melhoria das redes de 

ensino, desde o início dos anos 2000, as crianças e jovens negros, bem como suas 

famílias, não são beneficiados por essas melhoras na mesma proporção que outros 

grupos raciais.  (Weller e Silveira, 2008). 

Além das questões ligadas à inscrição racial dos estudantes, as desigualdades 

educacionais entre brancos e negros são geradas por diferenças de renda, região de 

domicílio, estrutura familiar, escolaridade dos pais e estrutura do sistema de ensino. 

É importante reconhecer a importância de todos esses fatores, relacionados à 

inscrição racial na reprodução das desigualdades raciais na educação (Oliveira e 

Stocco, 2009). 

A existência da desigualdade social em graus diversos distingue as condições 

nas quais seus componentes possuem quantidades diferentes de poder, riqueza, 

prestígio ou recursos. A estratificação social descreve as desigualdades e a divisão 

que as expressam pode ocorrer em relação à oportunidade de trabalho, cultura/lazer; 

ao acesso aos meios de informação, à educação; por gênero, raça, religião, economia, 

origem geográfica, entre outros. Os tipos de estratificação, portanto, não podem ser 

entendidos de forma isolada, pois se influenciam, assim como também as 

desigualdades são plurais. 

Nesse sentido, a explicação sociológica tradicional, sobretudo bourdieusiana, 

que tende a ver o gosto ou as preferências como produtos de uma adaptação ou de 

um ajustamento incorporado na forma do habitus dos agentes individuais ou 

coletivos às suas posições sociais objetivas parece fazer grande sentido ao analisar 

esses dados. 

As preferências e a própria escolha pelo curso superior parece ser resultado de 

uma espécie de adaptação dos agentes às condições sociais objetivas. Nos termos de 

Bourdieu (2007; 2003; 1983), aprendemos socialmente a amar o que é possível ou 

mais provável, dada nossa condição social, e a excluir do universo de nossas 

aspirações os sonhos impossíveis ou improváveis (Nogueira e Pereira, 2010). 
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Seja na tradição da Escolha Racional, na qual a realização das preferências é 

tida como efeito de uma análise estratégica, e até certa medida consciente, por parte 

do agente, dos custos e benefícios relacionados a distintas alternativas de ação, seja 

na tradição bourdieusiana, onde o ajustamento das preferências às condições 

objetivas de sua realização é visto como produto de um habitus previamente 

constituído, chegamos à conclusão de que as escolhas individuais não são a 

expressão direta de um gosto autônomo, independente, previamente constituído em 

relação às condições de sua realização. Ao contrário, ambas as tradições teóricas nos 

mostram que o gosto, as preferências e, até mesmo, as próprias escolhas são 

resultado de uma espécie de adaptação dos agentes às condições sociais objetivas. 

A presença das camadas populares no ensino superior não oculta conforme 

observou Bourdieu e Champagne (2001), as reais diferenças sociais entre os 

estudantes. Os efeitos dessas destas são verificados na composição social dos cursos e 

no exercício da vida acadêmica nas suas mais variadas dimensões. Uma análise para 

conhecer mais de perto a condição do estudante, mostra como à "sobrevivência" 

material associam-se outros custos pessoais. Cabe estudar este quesito para entender 

as transformações nas demandas e nas práticas escolares, assim como no perfil dos 

estudantes na sociedade contemporânea (Zago, 2006). 

As pesquisas aqui apresentadas de modo geral, apontam que no que diz 

respeito ao perfil dos estudantes, há variação no perfil dos estudantes de acordo com 

o curso frequentado, ou seja, os indivíduos não se distribuem aleatoriamente entre os 

diferentes cursos em função de supostas preferências ou interesses de natureza 

idiossincrática. Pelo contrário, essa distribuição está relacionada a características 

sociais, econômicas, sexo, idade dos estudantes e principalmente a questão racial  

(Góis, 2008). 
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Introdução 

  

É cada vez mais notória a condição de transformação que se vive em todas as 

instituições da sociedade nas três últimas décadas. Essas rupturas começaram a se 

materializar de forma mais nítida a partir de fins da década de 1960, culminando 

com as mudanças políticas na Europa no encerramento do século XX, principalmente 

com o término da Guerra Fria (CASTELLS, 2010; HARVEY, 2014; BAUMAN, 1999; 

SANTOS, 2011, SANTOS, 2002). 

 As transformações envolveram os muitos parâmetros norteadores de qualquer 

sociedade, fundamentalmente nas questões associadas à política, à economia e aos 

segmentos sociais e culturais. Neste trabalho haverá uma atenção maior aos fatores 

sociais e culturais, principalmente os que se relacionam e interferem com a educação, 

mas é claro que esta função social é também profundamente influenciada pelas 

ocorrências econômicas e políticas. Dar-se-á ênfase a como a educação, 

particularmente o conteúdo escolar de geografia, se relaciona com as transformações 

vivenciadas (CASTELLS, 2010; CAVALCANTI, 2010; VESENTINI, 2013). 

 Para isso a metodologia se baseia em buscas teóricas que criem subsídios 

visando o entendimento sobre como os acontecimentos políticos e econômicos do 

último quarto do século XX interferiram nas transformações que a estrutura 

educacional e especialmente o currículo de geografia tiveram desde então. 

 A perspectiva teórica da pesquisa é toda voltada para a criação da interface 

entre práticas pedagógicas-educativas e a realidade contextual histórica, cultural e 

mailto:clebera3@gmail.com
about:blank
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econômica dos discentes (LIBÂNEO, 2015; ARROYO, 2013). Não se concebe outra 

forma de se criar rupturas na educação se não for através de práticas dialógicas, 

como sempre defendeu Freire (1996). A dialogicidade não nos distancia da realidade, 

a dialogicidade cria a oportunidade de aprendizagens significativas, a dialogicidade 

parte do mundo local para que se fundamente a criação de um entendimento a 

respeito do global. Corroborando essa forma metodológica de pesquisar e sugerir, 

entende-se que há a necessidade de criação de “epistemologias de práticas 

educativas” (TARDIF, 2014, p. 150). 

 Mas como associar as transformações globais com as práticas locais? Como 

fazer do “espaço de lugares” (CASTELLS, 2010, p. 503) um território mais consistente 

para melhor se relacionar com o “espaço dos fluxos” (CASTELLS, 2010, p. 503)? 

Como incorporar os efeitos das políticas verticalizantes, mas as traduzindo com o 

objetivo de torná-las mais horizontais? Como dialogicizar a teoria com a prática e a 

prática com a teoria de uma tal forma que não se aponte diferença entre elas? Como 

fazer a geografia um conteúdo escolar menos dos professores e mais estruturante 

para a construção de uma real emancipação dos espaços e tempos vividos pelos 

discentes? Tentar-se-á a sugestão de caminhos a partir de agora (SANTOS, 2014; 

FREIRE, 1996). 

 

As rápidas transformações mundiais e suas consequências sobre a educação 
      

  As indicações de alguns autores destacam que a ampliação do modelo 

capitalista, fundamentalmente a partir das décadas de 1970 e 1980, amparada pela 

grande revolução informacional, intensificaram as relações entre países e empresas, 

mas também criaram uma certa homogeneidade nas fórmulas econômicas, políticas e 

sociais a serem incorporadas pelas diversas nações. Essas fórmulas foram produzidas 

por núcleos liberais de think tanks estruturados ao longo da década de 1970, e que de 

forma sintética estimulavam a desregulamentação dos mercados, privatização de 

muitos dos serviços e empresas de posse dos Estados, culminando com uma 

homogeneização das políticas públicas a serem reproduzidas pelos países (HARVEY, 

2013, CASTELLS, 2010). Harvey nos apresenta que 
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 houve em toda parte uma empática acolhida ao neoliberalismo nas práticas     
e no pensamento político-econômicos, desde os anos de  1970. A 
desregulação, a privatização  e a retirada do Estado de muitas áreas do bem-
estar social têm sido muitíssimos comuns. Quase todos os Estados 
adotaram, às vezes voluntariamente e em outros casos em respostas a 
pressões coercivas, alguma versão da teoria neoliberal e ajustaram ao menos 
algumas políticas e práticas aos seus termos (2013, p. 43).  

                                   

No que diretamente é importante ao nosso objeto, houve uma ampliação de 

um consenso de que a educação seria um fator transformador na finalidade de criar 

nos países condições de competitividade para se inserirem nessa realidade de 

mundialização do capital, mas também da cultura e das políticas a serem 

implementadas. Sobre a incorporação dessas políticas passou a ocorrer a indicação 

de que alguns organismos supranacionais seriam os encarregados de elaborá-las, 

compartilhá-las, materializá-las e executá-las, sendo esses órgãos o FMI (Fundo 

Monetário Internacional) e o Banco Mundial (LIBÂNEO, 2015).  

É nesse momento que se percebe muitas verticalizações nas relações entre as 

nações, uma deslocalização de seus diagnósticos, e uma globalização padronizante e 

quase que totalizante das propostas de políticas públicas (SANTOS, 2014). Uma 

demanda de relevância nesse instante no Brasil foi a massificação, principalmente da 

educação fundamental, mas a estrutura educacional não mudou para se adaptar ao 

novo grupo que nela foi incorporado. Portanto se reproduziu e fortaleceu-se um 

abismo entre as perspectivas da estrutura que era responsável por educar nessa 

escola, com as expectativas dos heterogêneos grupos que nela passaram a entrar 

(LIBÂNEO 2012). Arroyo reforça essa relação dizendo que 

 
os currículos, a docência e o sistema escolar público teriam sido marcados por 
não ver, não reconhecer a “nova clientela” que ia chegando às escolas. Uma 
crítica frequente em várias análises destaca que a escola pública, a docência, a 
docência e os currículos pensados para as crianças e adolescentes das 
camadas bem posicionadas que a frequentavam não teriam se repensado para 
receber os filhos e as filhas dos setores populares empobrecidos. Não teriam 
sido capazes de reconhecê-los (2013, p. 159). 

   
Desde a década de 1970 já haviam trabalhos a respeito desta discrepância que 

predominava, reforçando a existência de uma “geografia dos professores” 

(LACOSTE, 2012, p. 31), prática esta que apenas realçava o gradativo desinteresse 

das pessoas e dos alunos por esse conteúdo escolar. O que se via de fato no referido 
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período era uma estrutura social com diversas temporalidades passando a fazer 

parte dela, o que, realmente, criava a necessidade de uma resposta que dialogasse 

com esse novo público, que construísse uma nova epistemologia prática para melhor 

contemplar esse novo ciclo, mas não foi isso o ocorrido (CAVALCANTI, 2010; 

TARDIF, 2014). 

Há muitas variáveis que interferiram, e interferem, para que as políticas 

públicas em educação não alcancem o chão da escola, sendo que neste trabalho uma 

a ser considerada de grande importância é a que se refere ao confuso pacto 

federativo estabelecido a partir da Constituição de 1988. A própria educação ficou 

partida em responsabilidades que envolvem os três entes federativos em ciclos 

distintos do processo educacional. Mas apesar de serem estabelecidos como distintos 

possuem uma forte relação entre eles. Isso por si só já enfraquece qualquer esperança 

de se imaginar sucesso em alguma proposta de política pública, tensão que foi 

reforçada por Arretche.  

As novas normas constitucionais são muito claras quanto ao direito universal  
de acesso à escola fundamental, à vinculação de gasto com ensino e à 
prioridade ao ensino fundamental, mas no que diz respeito à definição de 
competências, o texto constitucional as estabelece como concorrentes (2011, p. 
138). 

  
As elaborações dessas ações são de cunho da União, com forte atribuição de 

regulação, mas com frágil responsabilidade sobre a materialização do que é regulado. 

Nesse momento, geralmente, cabe a estados e municípios a efetivação e fiscalização 

do que está sendo proposto. O diálogo entre esses entes é ainda pequeno e ineficaz, 

sendo que muitos dos municípios, principalmente, não possuem burocracias 

competentes para o pleno entendimento das atribuições que lhes cabe, além de 

também serem frágeis na execução de suas responsabilidades. A política acaba se 

quebrando já em seu instante de iniciação (TRAGTENBERG, 2012; ARRETCHE, 

2011). 

Esse processo quase que inviabiliza a plena incorporação de dois segmentos 

de alta importância para o sucesso de alguma intenção, a construção curricular de 

uma rede, particularmente sobre como isso se dará numa disciplina escolar, e a 

produção de uma efetiva participação horizontal na efetivação desse currículo, algo 

que seria essencial para que os docentes se sentissem pertencentes a um processo de 



     1114 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

elaboração de alguma política que se tente implementar numa menor escala de ação. 

Aliás, o sentimento de pertencimento é sine qua non para que a própria realidade 

local dialogue com a nacional e internacional, fator determinante para que se 

materialize a ideia de uma escola que construa uma autonomia real (MIZUKAMI, 

2011; ARROYO, 2013). 

É mais do que notório que a Lei de Diretrizes e Bases, junto com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, documentos estes agregados aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, não refletiram em ações que simbolizavam políticas horizontais, ao 

contrário. Claro que há também a autonomia para que estados e municípios façam a 

adaptação de seus documentos curriculares às suas realidades, mas quase sempre a 

elaboração desses planos acaba  burocratizada ou capturada pelas burocracias 

estamentais patrimonialistas das próprias respectivas redes, enfraquecendo a 

construção de uma real prática de emancipação das unidades escolares (LIBÂNEO, 

2015; TRAGTENBERG, 2012; SANTOS, 2011). 

Portanto, o que se teve durante o período em que se materializou a realidade 

das “sociedades informacionais” (CASTELLS, 2010, p. 77) pós-modernas, transição 

ocorrida durante o real processo de globalização em fins do século XX e início do 

XXI, época fortemente marcada por uma também mundialização das políticas 

públicas, inclusive as educacionais, foi uma incapacidade do Brasil de torná-las 

minimamente mais horizontais, fortalecendo a percepção de que as novas e diversas 

classes sociais que adentraram às escolas não se viam representadas nem 

socialmente, nem culturalmente em suas expectativas de aprendizagem (SANTOS, 

2014; CASTELLS, 2010; ARROYO, 2013).  

 

E a geografia, como se encaixa em toda essa transição? 

 

A geografia acadêmica se relaciona muito satisfatoriamente com todas essas 

transições, afinal de contas uma das categorias que se transformou enormemente 

nesse contexto foi aquela que é seu objeto epistemológico, o espaço. O espaço, muito 

bem analisado por Santos (20014, p. 61), é visto como um “conjunto de fixos e fluxos. 

Seus elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o 

próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições sociais”. Já 
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Harvey (2014, p. 237) afirma que o “espaço entrou em compressão junto com o 

tempo”, principalmente com o advento da pós-modernidade. 

 

A produção do espaço, na medida em que reduz a fricção da distância (por 
exemplo, a aniquilação do espaço por intermédio do tempo do capitalismo), 
altera o distanciamento e as condições de apropriação e domínio (HARVEY, 
2014, p. 204). 

  
O espaço se verticalizou, se tornou essencialmente relativo, não mais absoluto, 

tendo, pela efemeridade das transformações capitalistas, particularmente nas 

organizações territoriais, uma ampliação de suas rugosidades. O espaço foi tomado 

pelos fluxos da revolução tecnológica que passou a compreendê-lo, enfraquecendo os 

lugares, as localidades, as subjetividades (SANTOS, 2014; SANTOS, 2011). 

Este espaço geográfico acadêmico, quando transposto, se relaciona 

perfeitamente com as transformações que a educação passou a viver de forma mais 

considerável a partir da década de 1990 no Brasil. Claramente tentou se formar uma 

hegemonização de regulações nas espacializações que estavam sendo produzidas 

(SANTOS, 2002; SANTOS, 2014; HARVEY, 2013; TARDIF, 2014). 

Mas o espaço da escola tinha o mesmo ritmo de tempo dos grupos que 

entraram na estrutura educacional durante o seu processo de massificação? Os 

governantes, os burocratas, os gestores, os docentes das redes e instituições 

educacionais em algum momento estabeleceram estratégias para que as relações 

espaciais que seriam incorporadas nas didáticas e currículos dialogassem com os 

tempos espaciais vividos pelos novos discentes que entravam nessa escola? Constata-

se, também, uma resistência enorme dos nacionais e locais brasileiros adaptarem e 

abrirem o funcionamento das escolas aos seus novos integrantes, ou seja, tornar esse 

espaço verdadeiramente público e mais representativo, passos que podem ser 

entendidos de acordo com a reflexão a seguir: 

  
A escola é vista como uma instituição social e, como tal, se constitui na 
dinâmica das relações sociais sendo impossível compreendê-la desarticulada 
de seus determinantes sociais, políticos, econômicos e culturais, bem como do 
papel que exerce na formação e inserção social dos sujeitos que a frequentam. 
O processo de ensino e aprendizagem e o trabalho dos professores precisam 
ser vistos numa dupla abordagem, ou seja, a explicação dos problemas na 
perspectiva externa e interna, já que o desempenho escolar positivo ou 
negativo dos alunos é afetado tanto pelo contexto social global da sociedade e 
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o entorno social mais próximo, quanto pela atuação dos fatores intraescolares 
(LIBÂNEO, 2012, p.333).  
 

 
A perspectiva dialógica, pautada nessa incorporação da diversidade de 

temporalidades históricas, culturais e espaciais, é fundamental que seja integrada ao 

currículo escolar na tentativa de tornar, finalmente, essa escola pública. No caso 

específico da geografia é de suma importância que os lugares dialoguem com as 

globalidades, até para que as territorialidades sejam entendidas e reconquistadas 

pelas pessoas que de fato devem compreendê-las e ocupá-las (SANTOS, 2014; 

CASTELLS, 2010; ARROYO, 2013; VESENTINI, 2013). 

Esse conflito de temporalidades, de hierarquias se reflete claramente no 

choque que ainda ocorre nas determinantes para a formação curricular, onde esse 

 

currículo tem, tradicionalmente, vivido entre as paredes da sala de aula, 
isolando-se do mundo e de suas influências. Os saberes dissociados, a 
fragmentação disciplinar, o academicismo são características dominantes 
desse modelo. Nesse currículo fechado e delimitado da instituição escolar, há, 
no entanto, olhares e fugas para o externo à escola. Há novas interpretações 
novas possibilidades para a criação de significados. Também há didáticas que 
iniciam rupturas, desacordos, renovações e complementaridades (BONAFÉ, 
2013, p. 443).  

 
O currículo geográfico apto a incorporação das subjetividades apenas será 

materializado se o espaço dos lugares dialogar com o espaço dos fluxos. O lugar é o 

espaço que apresenta as raízes de uma identidade coletiva, sendo nele que se vive 

um tempo que não passa tão rápido como o demandado pela pós-modernidade. É no 

território dessas coletividades que se pode identificar, selecionar e curricularizar a 

memória, a história, as vivências com seus dramas e virtudes, com suas paisagens 

que refletem as muitas temporalidades, culminando nas rugosidades (CASTELLS, 

2010; SANTOS, 2014; LIBÂNEO, 2012; ARROYO, 2013). 

Essa repolitização das ações cria uma possibilidade para que os currículos de 

geografia analisem os lugares aos quais estão inseridos, municiando seus integrantes 

de capacidade para reterritorializarem seus espaços, dando significado ao mundo 

que vivem, pois assim saberão interpretá-lo, mas também entendê-lo, elaborando 

uma significação ao conteúdo escolar (PERRENOUD, 2001; SANTOS, 2011; 

ARROYO, 2013; SANTOS, 2014). 
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Conclusão 

 

 A revolução informacional fez com que a globalização entrasse em uma nova 

era a partir da década de 1970. Essa nova era de um fenômeno cultural se espalhou 

pela economia, pela política, claro, culminando com as transformações sociais 

também aceleradas pelo referido processo. O capitalismo se expandiu, efetivamente, 

por todo o espaço do globo, as empresas, até então restritas em suas produções aos 

territórios de suas sedes, mundializaram suas marcas, sua produção, e também seus 

lucros (CASTELLS, 2010; BAUMAN; 1999). 

 Uma importante mudança ocorrida, e analisada nessa reflexão, foi o 

estabelecimento de regulações internacionais produzidas por organismos 

supranacionais que passaram a ter muita força nessa nova era informacional. Entre 

as regulações que se mundializaram, uma das mais importantes foi a referente às 

políticas públicas, em especial, para esse trabalho, a que destaca a expansão da 

necessidade de educação por parte de nações e populações até então excluídas pelo 

capital. Mas, constatou-se que esses modelos de políticas, mesmo na era 

informacional, ainda refletiam práticas hierárquicas, com pouca capacidade de 

atingir os grupos que deveriam ser compreendidos por eles. (SANTOS, 2011; 

ARROYO, 2013; TARDIF, 2014). 

A geografia como parte da estrutura existente nessa proposta a ser 

apresentada aos educandos não foi diferente a respeito do fato de seus profissionais e 

conteúdos refletirem propostas didáticas, metodológicas e avaliativas que reforçava o 

descolamento da escola com a vida, A escola, de acordo com Enguita (2013, p. 

66),”inspirada nas rotinas de fábricas e oficinas, sempre voltou suas práticas para 

ações rotineiras, opressivas e burocráticas, além do fato de que a educação nem 

preparava para o trabalho”, nem para a cidadania, nem para a construção de um 

novo modelo cívico (VESENTINI, 2013; PERRENOUD, 2001). 

À luz desses acontecimentos, se formou um hiato entre as demandas criadas 

pela nova fase informacional da globalização. As pressões por uma sociedade com 

mais acesso à educação, forçando o Estado-nação a adequar suas regulações internas 

como forma de se inserir nessa fase de transformações profundas, passaram a se 

chocar com a incapacidade desse próprio sistema de atingir as unidades escolares, as 
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corporações que nela trabalham, de fazer com que os novos currículos produzidos 

em contextos de políticas verticais chegassem à realidade em que adentravam a 

massa até então excluída (SANTOS, 2011; GATTI, 2013).  

As razões para essa dificuldade são muitas, já apresentadas no trabalho, do 

mesmo tamanho que os desafios para fazer com que esse hiato seja preenchido. 

Algumas das proposições também já foram propostas e refletidas. Todavia o 

aprendizado que fica é que o atual grupo que, por direito, foi inserido nesse novo 

contexto educativo não aceita mais que essa escola responda apenas a interesses de 

governos e corporações. Os tempos rápidos dos espaços de fluxos precisam, em 

algum momento, encontrar-se com os tempos mais lentos dos espaços dos lugares. 

A escola tem que ser uma dessas mediadoras, tem que criar a dialogicidade, 

tem que fazer com a perspectiva histórica, cultural do discente se insira no currículo. 

Esse docente, em especial o de geografia, precisa se tornar um reflexivo permanente, 

estimular as redes internas entre os diferentes ciclos escolares, deve 

interdisciplinarizar o lugar, para possibilitar as condições de uma mais horizontal 

territorialização dos espaços, o seu, e o do seu discente, até para que essa escola e 

seus profissionais, de fato, possam desempenhar um papel de protagonismo nessa 

condição da pós-modernidade, algo que ela não fez durante toda a modernidade.     
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo principal divulgar um relato de experiência do uso de 
metodologias diferenciadas para o ensino de Sociologia na escola básica, o qual foi 
desenvolvido pelos acadêmicos de Ciências Sociais participantes do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Desta maneira, buscamos diversificar nossa 
prática enquanto discentes, com o objetivo de proporcionar aos alunos uma maior imersão 
no tema, que já vinha sendo tratado pelo professor responsável pelas turmas no colégio 
desde o 1º ano do Ensino Médio. Realizamos rodas de conversa nas turmas dos terceiros 
anos, no formato de um “café sociológico”, cuja temática foi “O Movimento Feminista e a 
situação da mulher na sociedade contemporânea”. Para tanto, foram convidadas algumas 
palestrantes envolvidas diretamente com o Movimento Feminista em suas diversas 
vertentes, como o coletivo Maria Maria, o coletivo Candaces e o estudo sobre a atual situação 
da mulher no campo. Assim, a intenção do evento foi aproximar a teoria estudada em sala de 
aula com a vivência dos alunos e suas realidades. Segundo Masetto, (1997, p.35) “a sala de 
aula deve ser vista como um espaço de vivência”, quando sua experiência escolar é invadida 
pela experiência de vida, então conseguimos transformar tal espaço em um ambiente de 
vivências e troca de experiências. 
Palavras-chave: Café Sociológico, PIBID, Feminismo, Ensino de Sociologia 
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Introdução 

 

 Para tal empreitada, o projeto visou uma organização em que pudesse sempre 

reunir duas turmas para cada dia de debate, sendo contempladas oito turmas dentro 

do projeto. As apresentações se deram em quatro dias da semana, do dia 5 ao dia 9 

de junho de 2017. O PIBID, em conjunto com a escola, estabeleceu os dois últimos 

horários de aula do dia como sendo os mais viáveis para a ocorrência do projeto. 

Dessa forma, com a realização do café, o discente completou um ciclo de 

aprendizado, pois foi da teoria ao contato com outras visões práticas e 

personalidades que trabalham essa temática, e puderam trazer para as discussões, 

situações que ocorrem no seu dia-a-dia ou com pessoas de sua convivência direta. 

Dessa forma, o ambiente escolar torna-se mais dinâmico, pois possibilita que o aluno 

relacione a sua vivência cotidiana com as teorias construídas em sala de aula, ou seja, 

esse tipo de atividade extraclasse cria a possibilidade de a escola superar a sua falta 

de integração perante a comunidade, para que a sua vivência extrapole os seus 

muros e o seu isolamento, tendo como consequência a expansão das possibilidades 

de construção de censo critico no alunado, assim como no corpo docente. 

 

O PIBID  

 

 O programa PIBID é regido pela Lei Nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), o decreto Nº 7.219 (que dispõe sobre o programa) e a Lei Nº 

12.796 (que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (CAPES,2013), 

além disso, o PIBID também segue a portaria da CAPES, que estabelece no artigo 

quarto, os objetivos do programa: 

 

Art. 4º São objetivos do Pibid: 
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 licenciandos 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 
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identificados no processo de ensino aprendizagem; V – incentivar escolas 
públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-
formadores 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; VII – contribuir para que os 
estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério, por 
meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e 
peculiaridades do trabalho docente. (CAPES, 2013, p. 2) 
 
 

 Ou seja, a criação do programa se deu na necessidade de atrair novos alunos 

aos cursos de licenciatura, criando um programa que incentiva a formação docente 

para a educação básica e além disso eleva a qualidade da formação desse estudante, 

já que agora ele terá mais contato com a escola, do que simplesmente com as práticas 

observacionais e a ministração de uma aula exigida no estágio. Além disso, o 

licenciando poderá trabalhar com propostas interdisciplinares, além de utilizar novas 

metodologias as quais ele teve contato nas aulas teóricas, podendo assim ter mais 

recursos de aprendizado pratico, ao qual a licenciatura sozinha não fornece. Para 

além das vantagens para alunos licenciando, cria-se também um vínculo com 

professores da área e que já trabalham em escolas públicas e que com isso possam 

usufruir das novas metodologias além de criarem projetos que ajudem a melhorar o 

ensino da escola como um todo. 

 Ainda segundo a portaria da Capes (2013), é dever do projeto abranger 

diversas áreas na escola durante seu desenvolvimento, como explica o artigo sexto: 

 
Art. 6º O projeto institucional deve abranger diferentes características e 
dimensões da iniciação à docência, entre as quais: I – estudo do contexto 
educacional envolvendo ações nos diferentes espaços escolares, como salas 
de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e desportivos, ateliers, 
secretarias; II – desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, 
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o processo de 
ensino-aprendizagem; III – planejamento e execução de atividades nos 
espaços formativos (escolas de educação básica e IES a eles agregando 
outros ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que 
ampliem as oportunidades de construção de conhecimento), desenvolvidas 
em níveis crescentes de complexidade em direção à autonomia do aluno em 
formação; IV – participação nas atividades de planejamento do projeto 
pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões pedagógicas; V – 
análise do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos ligados ao 
subprojeto e também das diretrizes e currículos educacionais da educação 
básica; VI – leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos 
educacionais para o estudo de casos didático-pedagógicos; VII – cotejamento 
da análise de casos didático-pedagógicos com a prática e a experiência dos 
professores das escolas de educação básica, em articulação com seus saberes 
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sobre a escola e sobre a mediação didática dos conteúdos; VIII – 
desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias didático 
pedagógicas e instrumentos educacionais, incluindo o uso de tecnologias 
educacionais e diferentes recursos didáticos; IX – elaboração de ações no 
espaço escolar a partir do diálogo e da articulação dos membros do 
programa, e destes com a comunidade. X – sistematização e registro das 
atividades em portfólio ou instrumento equivalente de acompanhamento; XI 
– desenvolvimento de ações que estimulem a inovação, a ética profissional, a 
criatividade, a inventividade e a interação dos pares. (CAPES, 2013, p. 3) 
 

 Portanto, o programa possui regulações para seus objetivos e deveres como 

política pública dentro da universidade. Seguir essas normas é essencial para que o 

projeto continue, por isso a Capes regula sempre tudo o que o projeto produz ou já 

produziu, exigindo atas das reuniões e registros fotográficos dos projetos que o PIBD 

produz nas escolas. 

 Para a existência do programa a universidade deverá abrir um edital do qual 

regulará os subprojetos da instituição. Cada curso pode ter apenas um subprojeto 

PIBID, por exemplo, o PIBID de matemática poderá ser apenas um que trabalhará em 

uma escola de ensino fundamental, não podendo ter outro PIBID para matemática no 

ensino médio. Assim, os cursos que possuem licenciatura na universidade podem 

criar um subprojeto, desde que siga a regra da Capes, que regula, além disso, o que é 

necessário se ter para que o projeto seja aprovado. Segundo a Capes (2017b), no 

artigo décimo primeiro, para que um subprojeto comece, o mesmo deverá ter no 

mínimo cinco bolsistas estudantes de licenciatura; um coordenador de área e um 

supervisor. 

 Cada participante recebe uma bolsa de custeio pela Capes, instituição essa que 

define a tabela de valores ao qual cada um recebe. Como afirma o site da Capes: 

 

A Capes concede cinco modalidades de bolsa aos participantes do projeto 
institucional: 
1. Iniciação à docência – para estudantes de licenciatura das áreas 
abrangidas pelo subprojeto. Valor: R$400,00 (quatrocentos reais). 
2. Supervisão – para professores de escolas públicas de educação básica que 
supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas da 
licenciatura. Valor: R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). 
 3. Coordenação de área – para professores da licenciatura que coordenam 
subprojetos. Valor: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 
 4. Coordenação de área de gestão de processos educacionais – para o 
professor da licenciatura que auxilia na gestão do projeto na IES. Valor: 
R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 
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5. Coordenação institucional – para o professor da licenciatura que coordena 
o projeto Pibid na IES. Permitida a concessão de uma bolsa por projeto 
institucional. Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As bolsas são 
pagas pela Capes diretamente aos bolsistas, por meio de crédito bancário. 
(CAPES, 2017a)  
 

 

Cada modalidade tem seu dever a ser cumprido como rege a portaria da 

Capes, podendo ser desligado do projeto caso não cumpra alguma de suas 

responsabilidades. Não se faz necessário demonstrar todas as obrigações de cada 

modalidade, apenas compreender sua existência de obrigações já esclarece o objetivo 

do trabalho exposto. 

 

O programa pibid na universidade federal de Juiz de Fora 

 

O programa teve início na instituição em 2009 pelo edital 02/2009 com as 

principais áreas que o programa promoveu em seu início (Física, Química, 

Matemática e Biologia) em oito escolas da cidade (UFJF,2017). 

Já em 2012 com a possibilidade de ampliar para outras áreas da licenciatura a 

universidade, através do edital 11/2012, abriu 10 novos grupos sendo eles: Artes, 

Ciências, Pedagogia, Educação Física, Geografia, Letras – Português, Letras – Inglês e 

3 cursos de licenciatura a distância (EAD): Física, Química e Matemática. Esses novos 

grupos atendiam 22 escolas no ano de 2012/2013 (UFJF, 2017). 

Em 2013 ouve uma nova expansão do programa na universidade, agora com o 

edital 61/2013, que estabeleceu data de validade para até 2017, e que com isso, a 

universidade promoveu em seu total 22 projetos, que segundo o site da instituição 

são: 

 

Artes, Biologia, Ciências Ciclo 1, Ciências Ciclo 2, Ciências Sociais, Educação 
Física Presencial, Física – EAD, Educação Física – EAD, Enfermagem, Ensino 
Religioso, Filosofia, Física Presencial, Geografia, Informática – EAD, Letras 
Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática Presencial, 
Matemática – EAD, Pedagogia, Química Presencial e Química – EAD (UFJF, 
2017). 
 
 

 

Os números da instituição também demonstram o crescimento que o próprio 

MEC demonstrou (BRASIL, 2014), um crescimento exponencial das bolsas durante o 
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ano de 2009 a 2013. O número de bolsistas em 2009 era de 30, em 2012 160 e agora em 

2013 são 270 bolsistas. Supervisores antes eram 12 em 2009, 22 em 2012 e agora são 

30. Escolas municipais eram nenhuma em 2009, 3 em 2012 e agora atingem um total 

de 14 escolas. Já as escolas estaduais eram 8 em 2009, 18 em 2012 e agora são 34 

(UFJF, 2017). 

 

O pibid em ciências sociais 

 

Criado a partir do edital 61/2013, o projeto do PIBID na área de Ciências 

Sociais conta hoje com sete bolsistas e dois voluntários, além do professor regente de 

turma no Instituto Estadual de Educação e a coordenadora do projeto na área a 

professora Katiuscia Antunes. 

O projeto está no Instituto Estadual de Educação (conhecido popularmente 

como Escola Normal) desde o segundo semestre de 2016, onde o professor regente 

estabeleceu alguns projetos dos quais ele tinha interesse em implementar na escola, 

entretanto, como o projeto somente chegou a escola já no terceiro bimestre, o 

professor em comunhão com os bolsistas e a coordenadora, determinaram que os 

projetos debatidos seriam trabalhados no ano subsequente. 

Durante as reuniões foram decididos alguns projetos para o ano de 2017, 

sendo eles: O Café Sociológico sobre Feminismo; O Café Sociológico sobre Inclusão e 

a criação de um Questionário na escola em conjunto com os alunos. Este último ainda 

geraria uma visita dos alunos da escola ao Centro de Pesquisa em Ciências Sociais 

localizado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ao decorrer das reuniões os 

bolsistas e o professor regente chegaram em acordo sobre datas e os próprios 

integrantes do PIBID que estabeleceram quem seriam os convidados além de como 

funcionaria esses projetos na escola. 

Portanto, esse presente trabalho, versa sobre a experiência e principais 

resultados acerca do Café Sociológico sobre Feminismo, sendo esse o primeiro 

projeto aplicado no ano e também considerado o que mais envolveu a escola como 

um todo, tendo a oportunidade de todos os alunos de uma determinada serie 

poderem ter acesso a essa nova metodologia. 
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O café sociológico 

 

O Café Sociológico foi organizado para as turmas do terceiro ano do Ensino 

Médio com o tema escolhido para tal atividade sendo, “O Movimento Feminista e a 

situação da mulher na sociedade contemporânea”, uma vez que o professor pensava 

sobre até que ponto, com a existência de diversos movimentos que lutam contra o 

patriarcado, a dominação masculina, a hierarquia de gênero, entre outros, um 

homem poderia estar apto a debater sobre o tema com mais clareza, levando em 

conta que, integrantes desses movimentos, sofrem e lutam contra essas violências 

simbólicas (Bourdieu, 2012) todos os dias, diferente do professor. Até que ponto pode 

contribuir para o movimento ou ofuscar o protagonismo feminino e as pautas que 

reivindicam? Visto essas questões, o tema em questão foi o trabalhado. 

O café sociológico ocorreu com todas as turmas de terceiros anos. Em cada dia 

da semana duas turmas participaram do evento que aconteceu na própria escola, na 

sala de vídeo. Escolhemos fazer a atividade fora da sala de aula, para quebrar 

informalidades que muitas vezes acabam sendo criadas quando dentro deste espaço. 

Gaspar e De Castro (2016) estudaram a viabilidade de se ensinar e aprender conceitos 

científicos em ambientes informais, em nível introdutório, e como essa aprendizagem 

viria favorecer a compreensão e a aquisição formal e mais aprofundada dos 

conceitos, tendo como embasamento teórico-pedagógico a teoria sócio-cultural de 

Vygotsky. A utilização de uma atividade experimental de demonstração 

compartilhada por toda classe sob uma orientação, em um processo interativo que 

simula a experiência vivencial do aluno fora da sala de aula, enriquece e fortalece 

conceitos espontâneos associados a essa atividade e talvez até os faça surgir podendo 

oferecer os mesmos elementos de força e riqueza característicos dos conceitos para a 

aquisição de conceitos científicos que motivaram a apresentação da atividade 

(Gaspar; De Castro, 2016). 

O projeto aconteceu em 4 dias, recebendo a cada dia, ao menos uma 

palestrante e duas turmas de terceiro ano. Estas palestrantes são mulheres engajadas 

em alguma atividade de militância, pertencentes ao movimento feminista da cidade 

de Juiz de Fora e sua região. Em dois dias da semana, as integrantes do Coletivo 
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Maria Maria apresentaram o que é o feminismo, a história desse movimento social e 

falaram sobre as pautas atuais. No segundo dia, recebemos uma palestrante que 

pertence ao Candacces, engajada nas questões relacionadas ao racismo e mulheres 

negras, trazendo outra perspectiva de entendimento da opressão vivenciada. No 

último dia, contamos com a presença de uma professora de sociologia de uma escola 

da Zona Rural, trazendo a visão do machismo no campo e demonstrando como 

algumas questões específicas são naturalizadas desde a infância principalmente no 

ambiente rural. 

 

Considerações finais 

 

Criado pelo governo em conjunto com a Capes, o programa faz parte de um 

pacote de políticas públicas voltadas para a educação durante os anos de 2000 a 2010, 

onde se inclui o PROUNI e Fies (2004) e o programa do livro didático no ensino 

médio (2004) entre outros programas. O PIBID se torna diferente por ser uma das 

poucas políticas públicas voltadas para a formação dos professores dentro da 

universidade. O seu intuito de melhorar a formação do licenciando para que assim se 

forme um profissional melhor é uma boa forma de retorno da política pública na 

sociedade. 

Por isso, a vivência em conjunto com um professor regente de turma, carrega 

para além da vivência a mais que o estágio proporciona, mas carrega consigo 

oportunidades de aplicações de novas metodologias para melhorar cada vez mais o 

desempenho dos bolsistas como futuros professores e também do aluno que conhece 

assim novas diretrizes de ensino diferente das aulas em sala. 

Em uma avaliação sobre a semana, o PIBID aplicou um questionário aos 

alunos onde esses apontaram como sendo algo muito positivo para seu aprendizado. 

Os pontos negativos para alguns foram que muitos alunos homens sentiram-se 

acanhados ao falar e expor opinião contrária à maioria. De toda forma, foi algo 

bastante enriquecedor para que pudessem ter contato com um espaço de debate fora 

da sala de aula, com experiências para além da do professor. 
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Resumo 
O presente artigo objetiva apresentar os dados coletados durante a prática em duas escolas 
do estado de Minas Gerais, bem como discutir todos os pontos analisados durante o período 
de convívio com diferentes séries do ensino fundamental. A partir do tema “projetos de 
letramento e projetos interdisciplinares na escola básica” fez-se necessário observar de que 
maneira as instituições analisadas trabalham com a questão do letramento e de que forma se 
dá o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, que contribuem de maneira muito 
eficaz para o desenvolvimento acadêmico dos alunos. O intuito desse estudo é descrever as 
diferentes experiências nas escolas e mostrar como essas instituições de ensino têm 
trabalhado com questões essenciais para o desenvolvimento dos alunos ao longo de sua vida 
acadêmica de maneira a contribuir para a formação escolar e cidadã dos indivíduos. 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Interdisciplinaridade. Práticas. Leitura. Escrita. 

 

 

Introdução 

 

Atualmente, o conceito de letramento tem sido muito discutido pelas 

escolas. Durante muito tempo, acreditou-se que tal termo era sinônimo de 

alfabetização e que, portanto, letrar era ensinar o aluno a ler e a escrever. Porém, com 

o passar dos anos e com as modificações pedagógicas que as escolas básicas 

sofreram, os conceitos foram definidos de maneira mais ampla e, hoje, sabe-se que, 

apesar de estarem associados, os mesmos não possuem a mesma definição. Letrar 

significa proporcionar ao aluno, por meio de práticas de leitura e escrita, 

conhecimentos variados sobre diferentes aspectos da sociedade que o cerca. 

Enquanto a alfabetização cumpre o papel exclusivo de ensinar o aluno a ler e 

escrever tornando-o capaz de se apropriar do sistema de escrita alfabética (SEA), ou 

seja, das regras e signos linguísticos de sua língua, o letramento desperta a 

capacidade do indivíduo de lidar com diferentes textos, aplicá-los ao seu cotidiano e 

mailto:fabi.v.f@hotmail.com
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relacioná-los ao dia a dia da sua comunidade. Para que as práticas de letramento se 

tornem mais eficazes, muitas escolas têm avançado no sentido de desenvolver 

projetos interdisciplinares, ou seja, programas que relacionam diversas disciplinas de 

maneira a tornar um determinado conhecimento mais amplo e irrestrito.  

Este artigo busca detalhar quais são os projetos de letramento 

desenvolvidos pelas instituições observadas e de que maneira tais instituições 

proporcionam a ampliação do conhecimento de mundo do aluno por meio da leitura 

e da escrita em diversas áreas de conhecimento. Para tanto, o presente trabalho 

encontra-se dividido em três seções que se resumem, basicamente, na descrição das 

escolas e dos seus respectivos projetos e nos pressupostos teóricos amparados em 

pesquisas sobre o tema “projetos de letramento e projetos interdisciplinares na escola 

básica”. 

 

Descrição das escolas 

 

O presente artigo foi produzido durante o primeiro semestre letivo de 

2017 na disciplina de Saberes Escolares da Língua Portuguesa pelos alunos de 

graduação do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG). 

Para tanto, os alunos observaram duas escolas do estado de Minas Gerais. 

A escola 1, localizada em Santos Dumont-MG, é um colégio estadual. A 

turma acompanhada foi a do sexto ano do ensino fundamental do turno da tarde. Já 

a escola 2 é uma escola particular da cidade de Juiz de Fora-MG e nela foi 

acompanhada uma turma do segundo ano do ensino fundamental do turno da tarde. 

O colégio vai do maternal ao 5º ano, apenas.  

 

O que é letramento e em que consistem os projetos interdisciplinares? 

 

Até a primeira metade do século XX, a concepção que se tinha sobre o 

ensino no Brasil era estritamente voltada para a alfabetização do aluno. Os métodos 

utilizados pelas instituições de ensino objetivavam garantir o pleno processo de 

alfabetização e, sobretudo, preparar os indivíduos para a inserção no mercado de 
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trabalho. O aluno aprendia o básico das disciplinas que, por sua vez, cumpriam o 

papel de fornecer um conhecimento sistematizado e pautado em regras que 

deveriam ser seguidas por todos. Porém, a partir da segunda metade do século XX, 

mais especificamente da década de 80 e começo do século XXI, significativas 

mudanças foram realizadas no ensino básico. Logicamente, o processo de 

alfabetização permaneceu, porém, agora com algumas transformações conceituais. 

Mas um grande conceito que surgiu nesse período e mudou de maneira significativa 

os métodos de ensino da escola básica foi o de letramento. Isso significa que a partir 

da década de 80, quando certas definições e estudos chegaram ao Brasil, a sociedade 

passou a entender a diferença entre os conceitos de alfabetização e letramento e, 

dessa forma, usá-los de maneira específica para o ensino na educação básica. De 

acordo com a autora Magda Soares:  

 

 

Assim, é em meados dos anos de 1980 que se dá, simultaneamente, a 
invenção do letramento no Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em 
Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado 
alfabetização, alphabétisation. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora a 
palavra literacy já estivesse dicionarizada desde o final do século XIX, foi 
também nos anos de 1980 que o fenômeno que ela nomeia, distinto daquele 
que em língua inglesa se conhece como reading instruction, beginning literacy 
tornou-se foco de atenção e de discussão nas áreas da educação e da 
linguagem. (SOARES, 2004, p.6). 
 

 
 

O processo de desenvolvimento de conceitos que abarcassem uma prática 

para além do foco da alfabetização se deu de forma diferente no Brasil. Enquanto nos 

países desenvolvidos a necessidade de novas práticas de leitura e escrita se deu 

independentemente do processo de alfabetização, no Brasil os dois estavam 

intimamente ligados e muitas vezes, confundidos como sinônimos. Para Magda 

Soares: 

No Brasil, porém, o movimento se deu, de certa forma, em direção contrária: 
o despertar para a importância e necessidade de habilidades para o uso 
competente da leitura e da escrita tem sua origem vinculada à aprendizagem 
inicial da escrita, desenvolvendo-se basicamente a partir de um 
questionamento do conceito de alfabetização. Assim, ao contrário do que 
ocorre em países do Primeiro Mundo, como exemplificado com França e 
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Estados Unidos, em que a aprendizagem inicial da leitura e da escrita – a 
alfabetização, para usar a palavra brasileira – mantém sua especificidade no 
contexto das discussões sobre problemas de domínio de habilidades de uso 
da leitura e da escrita - problemas de letramento –, no Brasil os conceitos de 
alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem, frequentemente se 
confundem. (SOARES, 2004, p. 7). 

 
 

O processo de alfabetização consiste em um princípio básico: ensinar o 

aluno a ler e a escrever para que ele se aproprie do sistema de escrita alfabética (SEA) 

de sua língua. Geralmente, esse processo inicia-se no primeiro ano do ensino 

fundamental com crianças na faixa etária dos 5 ou 6 anos ou com cidadãos 

analfabetos que não possuem essa idade, mas ingressam em um centro de ensino 

com o intuito de se alfabetizarem. De qualquer forma, o professor alfabetizador tem a 

função de ensinar o aluno a ler e a escrever desenvolvendo práticas de leitura e 

escrita através das quais eles terão contato com a língua materna e, dessa forma, 

aprenderão os códigos que regem o seu sistema linguístico. Diferentemente desse 

conceito, tem-se o de letramento, que foi motivo de grandes transformações nos 

centros de ensino nas últimas décadas. 

Letrar significa proporcionar ao aluno conhecimentos que vão além do 

cronograma dado em sala e isso ocorre por meio de práticas de leitura e escrita. 

Atualmente, a maioria das escolas brasileiras tem um currículo que é preparado logo 

nos primeiros meses do ano letivo e cabe aos professores, de todas as áreas, seguir 

esse programa até o fim do ano. Tal programa contém instruções sobre o andamento 

da disciplina, os conteúdos que serão dados de acordo com as diferentes séries e, 

ainda, os materiais didáticos adotados pela escola, como livros e apostilas. Assim, 

para além do rigor do cumprimento dos cronogramas, “um projeto de letramento se 

constitui como um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida 

dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de 

fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão realmente lidos, em um 

trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua capacidade.” 

(KLEIMAN, 2000, p. 238). 

Associado a esse conceito, tem-se também a questão dos projetos 

interdisciplinares. Essa prática está intimamente ligada ao letramento, visto que a 
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mescla de conceitos de todas as disciplinas contribui de maneira muito eficaz para o 

desenvolvimento de competências que envolvem a leitura e a escrita.    

Os projetos interdisciplinares consistem na conexão que é possível de ser 

traçada entre diversas disciplinas de acordo com um tema proposto. A 

interdisciplinaridade consiste na síntese dialética das disciplinas, instaurando um 

novo nível de linguagem, uma nova forma de pensar e agir, caracterizados por 

relações, articulações e mobilizações de conceitos e metodologias. (SILVA, J. 2011, p. 

5). Porém, de acordo com a autora Maria Elisabette Prado: 

 

O trabalho por projetos requer MUDANÇAS NA CONCEPÇÃO de ensino e 
aprendizagem e, consequentemente, na postura do professor. Hernández 
(1988) enfatiza que o trabalho por projeto “não deve ser visto como uma 
opção puramente metodológica, mas como uma maneira de repensar a 
função da escola” (p. 49). Essa compreensão é fundamental, porque aqueles 
que buscam apenas conhecer os procedimentos, os métodos para 
desenvolver projetos, acabam se frustrando, pois não existe um modelo ideal 
pronto e acabado que dê conta da complexidade que envolve a realidade de 
sala de aula, do contexto escolar. (PRADO, 2003, p. 3). 
 

 
Nesse sentido, é importante pensar nos projetos interdisciplinares como 

mecanismos de ampliação de conhecimento cultural do aluno e não como um 

método que deve ser seguido de maneira regrada e detalhista. Os projetos devem ser 

desenvolvidos na medida em que os professores das diferentes disciplinas sentem a 

necessidade de mesclar conhecimentos que abrangem outras áreas de estudo tendo 

em mente que ao colocar em prática o conceito de interdisciplinaridade, isso servirá 

de grande impulso para a leitura de diversos tipos de texto que circulam na 

sociedade e para a prática escrita dos alunos que poderão ver seus próprios textos 

circulando na comunidade em que vivem e contribuindo de alguma forma para a sua 

melhoria. A cada tema trabalhado, muitas conexões podem ser traçadas entre 

diversas áreas, e cabe ao professor orientar a leitura dos textos de modo que os 

mesmos estejam contextualizados ao cotidiano dos alunos. 
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Reflexão sobre a prática nas escolas: práticas observadas 

 

Por meio da explicitação detalhada do tema, o objetivo nessa seção é 

mostrar como cada instituição analisada durante a prática desenvolveu os projetos 

de letramento e os projetos interdisciplinares de maneira a contribuir para a 

formação acadêmica e cidadã dos indivíduos.  

 

Escola 1 

Durante o período de prática nessa escola foi possível observar inúmeros 

aspectos relacionados à prática do letramento. Um exemplo que pode ser citado foi o 

caso ocorrido durante uma das aulas de Português frequentadas, na qual a 

professora levou para a turma diversos textos sobre o leite, um produto muito 

consumido e comercializado atualmente. Para realizar a atividade proposta, a 

professora, primeiramente, leu e interpretou diversos textos com os alunos, de modo 

que eles destacavam os aspectos mais importantes deles e ainda trabalhavam alguns 

pontos da gramática tradicional. Em seguida, a docente pediu aos alunos que 

fizessem uma pesquisa mais ampla sobre o tema e pedissem ajuda aos professores de 

Ciências (com formação em Biologia e Química), pois era necessário produzir um 

trabalho sobre as características desse alimento, como o processo de pasteurização e 

seus componentes químicos e também os benefícios do produto para o corpo 

humano. A atividade mobilizou a turma toda e uniu professores de disciplinas 

distintas. Foi um projeto interdisciplinar que obteve grande êxito. Por meio de 

práticas de leitura de textos sobre o leite e de produção de trabalhos escritos sobre o 

mesmo, a turma pôde conhecer diversos aspectos até então desconhecidos sobre 

alimentação.  

Outro bom exemplo de atividade que pôde ser observada durante o 

período de prática, foi a que abarcou o conceito de letramento digital. Em uma 

determinada aula, a professora de Português da turma ouviu os alunos discutindo 

sobre qual grupo de cantores era melhor: se eram os cantores de funk, os de música 

sertaneja, ou os de pop-rock. Os alunos cantavam músicas, mostravam vídeos que 

estavam circulando na mídia e diversos outros assuntos considerados “da moda”. A 
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professora, com base nisso, propôs aos alunos que escolhessem uma personalidade 

artística e montassem uma apresentação sobre a vida e obra dessa pessoa. Para isso, 

era preciso pesquisar textos sobre a vida desses artistas: se fossem cantores, levar 

suas músicas, se fossem poetas, levar seus poemas e assim sucessivamente e associar 

esse fato ao uso de recursos tecnológicos, como projetor de slides, aparelhos de som, 

DVD, dentre outros e apresentar o trabalho aos colegas de sala. Várias modalidades 

de textos foram apresentadas, desde textos não verbais, como fotos, pinturas e 

esculturas, até textos escritos como poemas e narrativas. Diversas foram as 

personalidades escolhidas e o trabalho gerou um amplo conhecimento sobre diversas 

figuras públicas nacionais e internacionais. 

 

Escola 2 

Nessa escola foi possível observar que o desenvolvimento de muitos 

projetos de letramento e projetos interdisciplinares complementam o processo de 

alfabetização e reafirmam conceitos de ética e cidadania.                             

O primeiro projeto a ser relatado chama-se “Educação Financeira”. Toda 

sexta-feira, os alunos do 2º ano têm no primeiro horário esse programa que foi 

implantado como disciplina. Nele, a professora ensina as crianças a lidar com a 

matemática financeira e a como lidar com situações-problema do cotidiano. Nesse 

projeto, a professora propõe a leitura de alguns textos que descrevem situações-

problema cotidianos referentes à matemática e, assim, é ensinado aos alunos a pagar 

contas em bancos, a como trocar o dinheiro e como lidar com o troco, por exemplo. 

Além disso, o programa não se baseia somente em cálculos matemáticos, mas 

também mostra ao aluno como o desperdício pode gerar perda de dinheiro e prejuízo 

em alguns setores da economia. Por exemplo, em uma das aulas a professora passou 

um vídeo sobre como o desperdício de alimentos no almoço pode causar danos à 

economia e ao comércio de maneira geral, prejudicar a cadeia de produção, dentre 

outros fatores. E ainda ensinou valores éticos aos alunos, ao revelar o número de 

cidadãos em situação de miséria no Brasil mostrando, portanto, que eles não 

deveriam desperdiçar alimentos durante qualquer refeição do dia. Todas essas 

atividades desenvolvidas tiveram como suporte textos de diversos estilos: 
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documentários, vídeos, fotos, narrativas, etc.. Ao final de cada aula desse projeto, os 

alunos produzem uma redação sobre o que foi aprendido dentro daquele tema e 

esses textos, por sua vez, são pregados no mural da escola. 

Atentando-se para a questão de valores morais e construção de cidadania, 

destaca-se outro projeto intitulado “Ética” e que também foi inserido na grade como 

disciplina. Nele, a professora coloca situações que ocorrem no dia a dia da sociedade 

e propõe discussões sobre quais as melhores atitudes a serem tomadas. Um fato 

observado durante a prática foi quando a professora distribuiu um texto que 

descrevia uma situação na qual uma pessoa estava andando no shopping e deixava 

sua carteira cair. A docente supôs que os alunos tinham achado essa carteira e ela 

estava repleta de dinheiro. A professora indagou o que eles fariam a respeito e a 

grande maioria da turma respondeu que procuraria o dono e devolveria o objeto 

intacto. Após a leitura do texto e a proposta de solução para o problema, a professora 

pediu que os alunos fizessem uma pequena produção de texto explicando porquê 

eles devolveriam a carteira sem tirar nada dela. Ou seja, sistematizaram na forma de 

produção escrita o que eles haviam discutido oralmente. Portanto, o projeto é uma 

grande ferramenta na consolidação da cidadania, que atua na construção de valores 

éticos e morais de indivíduos que serão, de fato, o futuro do país.                                                                                                                                                                          

Esses foram exemplos de alguns projetos de letramento observados 

durante a prática na escola 2 e que foram implantados pela própria direção da 

instituição. 

Além dos programas de letramento, a interdisciplinaridade também é um 

ponto marcante nas aulas dessa turma. No 2º ano, uma mesma professora dá todas as 

disciplinas. É uma pedagoga que ensina todos os conteúdos. Assim, fica mais fácil 

notar a conexão que é feita entre as disciplinas. Um exemplo é a aula de Ciências. Em 

uma das aulas assistidas, a professora leu textos com os alunos sobre a fauna e a flora 

brasileiras e, ao final da leitura, foram feitas várias perguntas de interpretação de 

texto e gramaticais, como separação de sílabas das palavras do texto lido. Então, 

nota-se aí a importância das conexões que podem ser traçadas entre diversas áreas de 

conhecimento. Esses fatores se repetem para as outras matérias, ou seja, a cada 

conteúdo dado, lançam-se questões de interpretação e discussões sobre o assunto. 
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Em síntese, o que pode ser notado é que muito se desenvolveu em termos 

de práticas de letramento e projetos interdisciplinares.  

 

Considerações finais 

 

Por meio dessas práticas foi possível conhecer de maneira mais profunda 

os diversos pontos que perpassam a educação brasileira atual. A convivência com 

diferentes séries do ensino fundamental possibilitou um conhecimento que antes era 

restrito a aparatos teóricos, pois tornou mais ampla a noção da realidade das escolas, 

o que até então não havia sido visto de fato, de maneira prática.  

De maneira mais específica, o tema “projetos de letramento e projetos 

interdisciplinares na escola básica” foi de grande importância para o aprendizado de 

temas relevantes na educação básica atual, pois possibilitou a assimilação de 

conhecimentos antes pouco conhecidos e que são essenciais para a profissão.  

A observação das instituições permitiu chegar à conclusão de que as 

escolas, de maneira geral, desenvolvem importantes de projetos de letramento, que 

são de fato aqueles que contribuem para uma melhoria social e irrestrita. É 

incontestável que os alunos precisam de um grande suporte teórico, apoiado em 

bons materiais didáticos voltados para o ensino de conteúdos básicos, mas também 

se faz necessária a ampliação de conteúdos que insiram o aluno na sociedade, de 

maneira que o conteúdo dado em sala contribua para a melhoria da comunidade e 

construção ética e cidadã de indivíduos que serão, de fato, o futuro do país.  
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Introdução 

 

A cada ano, vem aumentando a divulgação de trabalhos realizados na 

Educação Básica, a partir de diferentes metodologias, desenvolvidas por projetos ou 

não, que tem como finalidade auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, com 

resultados muito satisfatórios. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) tem contribuído muito para o crescente aumento no número das 

publicações. 

Especificamente no caso das aulas de Química, a utilização de metodologias 

com recursos diversificados é importante, pois ainda existe uma concepção de que a 

disciplina é difícil de compreender, e por isso, considerada por grande parte dos 

alunos como desmotivadora. Alguns fatores contribuem para a construção dessa 

ideia: aulas com pouco dinamismo, restritas ao quadro, giz, resumos de livros e 

pouco diálogo; e necessidade de memorização de fórmulas e símbolos. 

Nesse contexto, o subprojeto Química do PIBID da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) surge com o intuito de promover o desenvolvimento de 

atividades didático-pedagógicas que auxiliem o ensino, reconstruindo e buscando 
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uma relação com práticas metodológicas de outras áreas como as Artes, a fim de 

alcançarmos uma aprendizagem mais significativa por parte dos estudantes e 

mostrarmos que os fenômenos podem ser compreendidos de forma mais ampla. 

Assim, ao estarem inseridos no contexto educacional para vivenciarem 

situações reais do cotidiano escolar, os bolsistas de iniciação à docência são 

estimulados a buscarem uma prática que promova uma melhoria na qualidade da 

educação oferecida na instituição que os recebe, através do planejamento e 

desenvolvimento de práticas com abordagem interdisciplinar e que estimulem o 

discente a ser autor na construção do seu próprio conhecimento, formando-o para a 

cidadania, de forma crítica e reflexiva. 

E dessa forma, em relação aos licenciandos bolsistas, 

 

[...] o Pibid torna-se fundamental para a reflexão e formação de uma 
identidade profissional, pois nos proporciona uma conscientização sobre o 
verdadeiro papel do professor, já que vivenciamos as experiências da 
docência, ainda que em menor proporção (ANJOS e COSTA, 2012, p.3). 

 

Nessa direção, a intervenção didática descrita neste trabalho, surgiu a partir 

da reflexão sobre o papel do professor, ao se deparar com as dificuldades apontadas 

pelos alunos em relação a um conteúdo químico e nas especificidades apresentadas 

por uma turma heterogênea, na qual cada indivíduo tem um tempo e uma forma 

específica para aprender. Partindo desse pressuposto, elaboramos uma proposta 

diversificada contemplando a experimentação, a contextualização e a escrita.  

O uso da experimentação torna-se uma ferramenta valiosa, pois as aulas 

práticas favorecem o envolvimento dos discentes no processo de ensino e 

aprendizagem, contribuindo para a construção do conhecimento. Como valida 

Giordan (1999, p. 43):  

 

A experimentação em Química desperta interesse entre os alunos, 
independente do nível de escolarização, pois para eles a experimentação tem 
caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. É comum 
ouvir de professores que a experimentação em Química promove o aumento 
da capacidade de aprendizagem, pois a construção do conhecimento 
científico/formação do pensamento é dependente de uma abordagem 
experimental e se dá majoritariamente no desenvolvimento de atividades 
investigativas. 
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E ao tratarmos da contextualização, a utilização de fatos da vivência dos 

estudantes para ensinar o conteúdo químico, estamos apresentando a Química do 

cotidiano, aquela que está presente em diferentes situações do nosso dia a dia. 

Jiménez Lizo, Sanches Guadix e Manuel (2002) apontam que o estudo nessa 

perspectiva utiliza os fenômenos do dia a dia nas aulas como exemplos imersos em 

meio aos conhecimentos científicos teóricos numa tentativa de torna-lhes mais 

compreensíveis.  

Já a escrita fica, muitas vezes, restritas às aulas de Língua Portuguesa, uma vez 

que nas de Química se estuda a composição da matéria e os registros são feitos 

através de relatórios experimentais, o que não exige o exercício da criatividade. Os 

gêneros textuais, tais como: poesia, história, história em quadrinho e música são 

pouco trabalhados em disciplinas da área de Ciências Exatas. Entretanto, Cassiani e 

Almeida (2005) destacam que leitura e escrita são estritamente ligadas a 

aprendizagem de conceitos científicos: “[...] outros aspectos podem ser trabalhados 

tanto com a leitura quanto com a escrita, tais como as contribuições do ensino de 

Ciências na formação do leitor/autor” (p.367).  

Baseado nessas premissas, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 

uma proposta metodológica para o ensino de Química, voltada para o conteúdo de 

óxido-redução, cujo objetivo é integrar a experimentação, contextualização e escrita, 

a fim de contribuir na compreensão do conteúdo químico e despertar o interesse e 

criatividade dos estudantes. 

 

Metodologia 

 

A partir das observações realizadas em uma aula teórica de Química, em uma 

das escolas parceiras do subprojeto Química do PIBID da UFJF, dois bolsistas de 

iniciação à docência puderam perceber a dificuldade dos alunos no entendimento 

dos conceitos relacionados a oxirredução.  Na aula, houve pouca interação entre a 

professora e os estudantes, e portanto, pouca participação destes, ficando a 

explicação do conteúdo restrita ao quadro, giz e desenvolvimento de exercícios.  
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E para possibilitar uma retomada da abordagem do conteúdo de forma mais 

dinâmica, de modo a envolver os bolsistas, a professora e a turma, elaboramos e 

desenvolvemos uma intervenção em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio, 

do turno matutino. A princípio, planejamos três atividades para atender aos 

objetivos da proposta, procurando contextualizar o conteúdo com a vivência dos 

discentes, através da análise de imagens; experimentação e produção de textos, como 

mostra o Quadro 1.  A partir disto, pesquisamos metodologias que pudessem 

contemplar todas as atividades. 

 

Quadro 1: Descrição das três atividades desenvolvidas. 

 Atividade Organizaçã
o dos 

alunos 

Recurso 
didático 
utilizado 

pelos 
bolsistas 

Local Produção dos 
alunos 

1o 
moment

o 

Pré-teste Grupos 
com, no 
máximo, 

seis alunos. 

Slides com 
imagens de 
alvejante, 
solução de 
sulfato de 

cobre, lentes 
Transitions, 

maçã em 
decomposiçã
o e estados 
físicos da 

água. 

Laboratóri
o da escola. 

Justificativa 
por escrito, 

em folha 
sulfite após 

discussão em 
grupo, se a 

imagem 
correspondia 
ou não a uma 

reação de 
oxirredução. 

2o 
moment

o 

Experimento
s com 

roteiros 

Grupos 
com, no 
máximo, 

seis alunos. 

Duas 
práticas: 

corrosão do 
Ferro e 

Bafômetro. 

Laboratóri
o da escola. 

Roteiros com 
respostas 

referentes aos 
experimentos

. 

3o 
moment

o 

Pós-teste Grupos 
com, no 
máximo, 

seis alunos. 

 Sala de 
aula. 

Elaboração 
de um texto 
com um dos 

gêneros 
textuais 

sugeridos - 
poesia, 

história, 
história em 
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quadrinho e 
música – 
contendo 

uma 
explicação 

científica do 
conteúdo 
estudado. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

O pré-teste tinha como objetivo avaliar a percepção dos estudantes, frente ao 

conteúdo, através da imagem de objetos de sua vivência, antes da abordagem do 

assunto. Essas imagens foram retiradas de sites da internet. Na nossa concepção é 

indispensável identificar o conhecimento prévio do discente, para que possamos 

planejar as aulas de modo que alcancemos a aprendizagem significativa. O 

conhecimento prévio conceituado por Ausubel (2003) é aquele caracterizado como 

declarativo, mas pressupõe um conjunto de outros conhecimentos procedimentais, 

afetivos e contextuais, que igualmente configuram a estrutura cognitiva prévia do 

aluno que aprende. 

Posteriormente, no âmbito experimental, pesquisamos práticas simples, que 

não oferecem riscos aos discentes e que abordassem o conteúdo, já que a escola 

possui um laboratório equipado e com infraestrutura para receber os alunos. 

Encontramos dois experimentos: um tratando da oxidação do prego, onde se 

observaria a corrosão do mesmo; e o do bafômetro, que de alguma forma, os 

discentes já ouviram falar ou já tiveram contato com ele.  

Ao final, como pós-teste, nos propusemos a trabalhar com um recurso 

diferente do qual estamos habituados, que são os questionários. Por isso, convidamos 

os estudantes a elaborarem textos de diferentes gêneros: história, história em 

quadrinhos, poesia e música, a partir do qual tinham que apresentar o conhecimento 

científico adquirido. Desta forma, as produções envolveriam e recriariam a 

criatividade dos discentes sob a forma de escrita.  
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Resultados e discussão          

  

Para a análise da avaliação da aprendizagem e da prática docente dos 

bolsistas, realizada no primeiro e no terceiro momentos, foram adotadas ferramentas 

que não são tão comumente trabalhadas nas aulas da área de Ciências da Natureza. 

O pré-teste realizado no primeiro momento foi planejado, pois entendemos que as 

imagens auxiliam na construção do conhecimento científico, pois podem representar 

diferentes fenômenos, que não são observados, por encontrarem-se no nível 

microscópico. A Tabela 1 aponta a compreensão prévia dos estudantes a partir das 

imagens apresentadas nos slides no primeiro momento. 

 

Tabela 1: Respostas dos alunos no pré-teste. 

Turmas 301 301 302 302 

Possíveis 
respostas 

Sim, se trata 
de uma reação 

de 
oxirredução 

Não se trata 
de uma reação 

de 
oxirredução 

Sim, se trata 
de uma reação 

de 
oxirredução 

Não se trata 
de uma 

reação de 
oxirredução 

Maçã 
apodrecendo 

4 4 5 1 

Lentes 
Transitions 

1 5 1 5 

Estados 
Físicos da 

água 

0 4 0 5 

Alvejante 4 2 5 1 

Sulfato de 
Cobre 

1 4 3 2 

Total 10 19 14 14 

 

Pela tabela, percebemos que mais de 26% dos participantes não acredita que 

ocorre a reação de oxirredução nas lentes Transitions, e por isso, não conseguem 

explicar a transformação nas lentes, a partir da redução do íon da Prata, o que as 

tornam escuras.  

Já em relação aos estados físicos da água, o resultado foi bastante positivo, 

pois o mesmo se trata de uma mudança física e não química. Esse dado pode ter 

como causa o fato de que esse assunto é abordado desde os anos iniciais do Ensino 
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Fundamental, perpassando pelos consecutivos anos escolares da Educação Básica, 

com diferentes níveis de aprofundamento.  

O fenômeno da maçã apodrecendo e o alvejante obtiveram números 

semelhantes de respostas, indicando que se trata de uma oxirredução, nas duas 

turmas. Assim como os estados físicos da água, o apodrecimento da maçã é algo 

visto por muitos deles, sendo também um tema abordado nas disciplinas de 

Ciências, no Ensino Fundamental, e Biologia, no Ensino Médio. E os alvejantes são 

produtos de uso doméstico. 

Em relação a solução do sulfato de cobre, houve uma diferença entre as duas 

turmas. Na 301, a concepção de que não se trata uma reação de oxirredução está 

correta. Já a 302, não apontou esse conhecimento, de que a solução tinha que ter uma 

condição adequada para que houvesse a troca de íons. 

Após o pré-teste, a atividade de verificação do conhecimento prévio dos 

discentes, sob a ótica de imagens que se relacionavam ou não com o conceito da 

oxirredução, foram realizados dois experimentos: oxidação do ferro e do bafômetro. 

Nesse momento, os alunos tiveram autonomia para realizar as atividades 

experimentais em grupo, sendo auxiliados pelos bolsistas e pela professora regente. 

Durante o desenvolvimento dessas, os estudantes puderam visualizar o fenômeno da 

oxidação do ferro no prego e da mudança de coloração de alaranjado do íon 

Dicromato de Potássio para o verde do Sulfato de Cromo (III), o que se tornou 

relevante para a percepção dos discentes perante a teoria já estudada. Esse fato vai ao 

encontro do estudo de Ramos, Antunes e Silva (2010, p.8): 

 

 

Para favorecer a superação de algumas das visões simplistas predominantes 
no ensino de ciências é necessário que as aulas de laboratório contemplem 
discussões teóricas que se estendam além de definições, fatos, conceitos ou 
generalizações, pois o ensino de ciências, a nosso ver, é uma área muito rica 
para se explorar diversas estratégias metodológicas, no qual a natureza e as 
transformações nela ocorridas estão à disposição como recursos didáticos, 
possibilitando a construção de conhecimentos científicos de modo 
significativo. 
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Finalizando com o terceiro momento, promovemos uma perspectiva 

qualitativa frente à produção da escrita dos estudantes, além de aguçar a criatividade 

e imaginação dos mesmos, apesar de sabermos que os alunos apresentam dificuldade 

para escrever, principalmente, quando essa escrita é de um gênero diferente do que 

está habitualmente acostumado. Acreditamos que essa dificuldade advém da não 

inserção da leitura e escrita nas aulas de Química e fora do contexto escolar, como 

pode ser confirmado no trabalho de Francisco Júnior e Garcia Júnior (2010). 

 

Ler e escrever são habilidades a serem trabalhadas nas aulas de Ciências, 
visto que, muitas vezes, os estudantes são incapazes de interpretar questões 
de física, química, matemática etc., devido às deficiências na capacidade de 
leitura, o que implica, por conseguinte, nas dificuldades de aprendizagem 
científica da maioria da população. (FRANCISCO JÚNIOR; GARCIA 
JÚNIOR, 2010, p. 192) 

 

 

Referente aos gêneros textuais escolhidos pelos grupos - poesia, história, 

história em quadrinho e música – os grupos optaram por (Gráfico 1): 

 

Gráfico 1: Número de grupos de alunos que escolheram cada gênero textual. 

 

O gráfico 1 mostra que História é o gênero predominante na escrita das duas 

turmas, que apesar de ser se caracterizar como texto que pode narrar um 

acontecimento fictício, sem o rigor de uma linguagem tão formal, os alunos 

descreveram exatamente como foi a intervenção, sem qualquer interpretação 

subjetiva. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

301 302

História

Poesia

H.Q.

Música



     1148 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

Os textos elaborados a partir de histórias em quadrinhos, poesia e música 

foram poucos, apresentam um baixo número nas duas turmas, por ser gêneros que 

demandam mais criatividade tanto no enredo, como na criação, e não ser 

habitualmente exercitado nas aulas de Química. Nessas produções, os discentes 

foram sucintos ao apresentarem suas ideias não demonstrando facilidade ou 

conhecimento sobre os gêneros pedidos. Contudo, consideramos toda escrita feita 

por eles, o que foi versado minuciosamente e verificado o cunho científico incrustado 

nos textos, pois a aprendizagem estava inserida no texto, na música e na poesia de 

uma forma compreensível para eles, considerando se havia sentido e coerência com o 

conteúdo trabalho em sala de aula.  

 

Conclusão 

 

Ao final da sequência didática, concluímos que as metodologias 

desenvolvidas junto aos discentes, como: ilustrações, produção textual e 

experimentação foram importantes ferramentas pedagógicas e proporcionando uma 

abordagem diferenciada nas percepções e sentidos dos alunos.  

Desde o começo das atividades, os discentes se mostraram dispostos ao 

executar todas as etapas envolvidas. A vivência dos alunos com as imagens foi de 

suma importância para desempenho das demais abordagens, pois impulsionou uma 

discussão a cerca do tema e despertou a curiosidade em saber se era ou não uma 

reação de oxirredução.  

A experimentação exprimiu a vontade de manusear as vidrarias e realizar 

outros procedimentos que são comuns nos laboratórios de pesquisa - pesagem e 

preparação de soluções - além de comprovar a teoria que estava sendo discutida com 

eles.  

A criação de textos se constitui como uma metodologia diferente, em se 

tratando de aulas de Química, que é considerada uma matéria que se volta somente 

para a linguagem científica, não artística. Mas, com muita dedicação, os estudantes 

elaboraram os textos que mostraram o avanço na construção do conhecimento.  
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Assim, o entendimento de todas as metodologias aplicadas durante os três 

momentos, permitiu a compreensão do tema e um desenvolvimento cognitivo, o qual 

os alunos aprendem a estruturar e organizar suas ideias e concepções, e que a 

vivência também se torna um fator relevante para a escrita. 
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Resumo 
A relação entre família e escola vem sendo incentivada pelas políticas públicas através de leis 
reconhecidas na Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), devido à sua importância no desenvolvimento escolar das crianças. Uma 
boa relação estabelecida entre a família e a escola pode trazer benefícios para o 
desenvolvimento social, emocional e cognitivo do aluno. Essa relação é importante para 
ambas as partes porque tanto a escola quanto a família têm o mesmo foco, a criança. Sendo 
assim, fundamentada na teoria histórico-cultural, busquei entender como o tema das relações 
entre família e escola vem sendo contemplado pela formação inicial de professores, 
especificamente, do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Neste trabalho, apresento a pesquisa que foi desenvolvida no segundo semestre de 
2015 em que analisei como alunas do 8° período do referido curso, sendo elas futuras 
professoras, compreendem essa relação família e escola a partir do que foi estudado na 
graduação e de suas vivências nos estágios e como a veem abordada em seu curso de 
graduação. Assim, a partir do instrumento questionário observei em quais disciplinas do 
curso de Licenciatura em Pedagogia elas consideram que foram abordadas a relação família- 
escola e como foi, na percepção dos graduandos, essa abordagem. Dentre elas estão as 
disciplinas obrigatórias que compõem o currículo: Fundamentos da Educação que são 
Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação e História da 
Educação; entre as disciplinas de Estágio que são Prática Escolar com Estágio 
Supervisionado em Educação Infantil, Prática Escolar com Estágio Supervisionado em 
Alfabetização, Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos 
e Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Gestão Escolar; e entre outras disciplinas 
de que elas possam se lembrar dos eixos de Saberes Escolares, Gestão Educacional e eixo 
Transversal. Ao concluir a análise dos dados observa-se que há uma predominância da 
abordagem ao tema da relação família-escola nas disciplinas de Estágio. Segundo a 
percepção das graduandas as disciplinas de Estágio debateram o referido tema de forma 
mais ampla que as disciplinas de Fundamentos da Educação. Logo, nota-se que o foco está 
na prática, traduzindo- se assim uma dicotomia entre teoria e prática na abordagem do tema. 
Diante disso, percebemos a necessidade da abordagem dessa temática nos cursos de 
licenciatura, principalmente nas disciplinas de Fundamentos da Educação, pelo fato de 
serem disciplinas basilares para a formação do professor, além de ser constatado que a 
relação família- escola é primordial e benéfica para o desenvolvimento dos nossos alunos.  
Palavras-chave: Família; Escola; Relação família-escola; Licenciatura em Pedagogia. 
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Introdução 

 

É constatado que a relação família- escola é primordial para o 

desenvolvimento dos nossos alunos. Uma boa relação estabelecida entre a família e a 

escola pode trazer diversos benefícios para o desenvolvimento dos alunos, pois 

quando há um diálogo entre ambas, promovemos com maior eficiência a 

aprendizagem dos alunos. Conforme Polonia e Dessen (2005, p.305) apontam “os 

benefícios de uma boa integração entre a família e escola relacionam-se a possíveis 

transformações evolutivas nos níveis cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade 

dos alunos”. Tal relação é reconhecida publicamente nos documentos oficiais que 

regem o nosso país. Em relação à participação das famílias na educação dos anos, a 

Constituição Federal de 1988 evidencia a importância da participação da família na 

escola, deixando claro que a educação não é somente dever do Estado e nem somente 

prerrogativa da família, mas do Estado junto com a família. Em consonância com a 

Constituição Federal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 

(LDB) ratifica a importância do compromisso com a educação das crianças 

compartilhado entre a família e as escolas. 

Ao refletir sobre a importância da relação família-escola em outros artigos 

como Galvão (2015), senti a necessidade de pesquisar se e como o tema da relação 

família-escola é contemplado na formação inicial de professores. Assim, realizei a 

presente pesquisa em 2015 com alunos do 8° período do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)- MG. A escolha de 

realizar a pesquisa com alunos do 8º período ocorreu pelo fato dos alunos do referido 

curso já terem cursado todas as disciplinas obrigatórias da grade curricular. 

A partir da aplicação de um questionário às alunas do 8º período, busquei 

observar em quais disciplinas do curso de Licenciatura em Pedagogia elas 

consideram que foram abordadas a relação família- escola e como foi, na percepção 

dos graduandos, essa abordagem. Dentre as disciplinas as disciplinas obrigatórias 

que compõem o currículo estão: Fundamentos da Educação que são Psicologia da 

Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação e História da Educação; 

entre as disciplinas de Estágio que são Prática Escolar com Estágio Supervisionado 
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em Educação Infantil, Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Alfabetização, 

Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e 

Adultos e Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Gestão Escolar; e entre 

outras disciplinas de que elas possam se lembrar dos eixos de Saberes Escolares, 

Gestão Educacional e eixo Transversal. Dentre as disciplinas obrigatórias do eixo 

Saberes Escolares, o curso oferece: Fundamentos Teóricos Metodológicos em 

Alfabetização I, Português I, Matemática I, Ciências I, Geografia I, História I, Artes I, 

Educação Infantil I, Educação Infantil II e EJA I. Dentre as disciplinas do eixo 

Transversal, estão: Educação on line: reflexões e práticas, Educação e Diversidade I, 

Língua Brasileira de Sinais, Práticas Textuais I, Práticas Textuais I e Práticas Textuais 

I. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar se e como a temática relação 

família-escola é abordada nas disciplinas obrigatórias de Fundamentos da Educação 

e nas disciplinas de Estágio do curso de pedagogia da Universidade Federal de Juiz 

de Fora- MG.  

 

Metodologia 

 

O instrumento utilizado nessa pesquisa foi o questionário. Seguindo esses 

princípios o questionário utilizado na presente pesquisa foi elaborado considerando 

o público alvo, pois só responderiam àquelas questões graduandas que estavam 

prestes a concluir o curso, portanto já tendo vivenciado o conjunto das disciplinas 

que compõem a formação inicial. Foram considerados, ainda, na elaboração do 

questionário, os objetivos da pesquisa: conhecer as percepções das graduandas 

acerca das relações entre família e escola. Assim, o instrumento foi dividido em 

blocos com questões que se relacionam. Na parte I faço um levantamento do perfil 

dos respondentes. A parte II é destinada à verificação de em quais disciplinas do 
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curso de Licenciatura em Pedagogia foram abordadas as relações família e escola e 

como foi, na percepção das graduandas, essa abordagem. A parte III diz respeito às 

percepções que as graduandas têm sobre a relação família e escola, porém não a 

abordarei neste texto.  

Apresento, a seguir, a análise dos dados coletados a partir dos questionários 

aplicados as graduandas do 8° período do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UFJF, tendo em mãos 24 questionários. Para desenvolvimento da análise dos dados, 

selecionei categorias para agrupar as respostas das graduandas, destacando, a partir 

do percentual de respostas, o que considero mais relevante. 

 

Resultados e discussão 

 

Me detenho aqui na reflexão da parte II do questionário, a qual se refere a 

quais disciplinas do curso de Licenciatura em Pedagogia foram abordadas a relação 

família e escola e como foi, na percepção das graduandas, essa abordagem. Essa 

parte foi dividida entre as disciplinas de Fundamentos da Educação e as disciplinas 

de Estágio, podendo a graduanda marcar se a abordagem do tema em cada 

disciplina foi amplamente satisfatória, satisfatória, pouco satisfatória ou 

insatisfatória, com espaço para justificar a sua opção. Primeiramente, tratando das 

disciplinas de Fundamentos da Educação, se enquadram Psicologia da Educação, 

Sociologia da Educação, Filosofia da Educação e História da Educação. A partir dos 

dados, podemos notar que a maioria das graduandas assinalou que o tema família e 

escola não foi tratado nessas disciplinas. 
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Em suma, essa constatação causa estranhamento, já que há muitos estudos 

sobre família e escola no campo da Sociologia da Educação, portanto caberia ao 

professor da disciplina abordar esses conteúdos, posto que temos subsídios para isso. 

Assim como afirmou Romanelli (2013), há um vasto campo de estudo envolvendo a 

temática relação família e escola no âmbito da Sociologia da Educação, basta apenas 

ser explorado. Considero crítica a situação das graduandas pesquisadas afirmarem 

que as disciplinas não abordaram tal relação. Para que possam atuar como 

professoras é indispensável à compreensão dos aspectos que envolvem a relação 

família e escola do ponto de vista da história da educação e da psicologia, pois essa é 

uma relação historicamente marcada pela oposição entre as instituições, onde a 

escola nunca se colocou como parceira da família, muito pelo contrário. Por isso, é 

importante que haja um estudo minucioso dessa relação para que o professor possa 

compreender as origens do distanciamento entre ambas as instituições e tentar 

contornar essa situação passando segurança para as famílias. 

Na disciplina Psicologia da Educação uma das alunas que optou por 

“amplamente satisfatória” justificou que essa temática apareceu nas abordagens que 

fazem referência à construção da linguagem da criança com a relação que estabelece 

com o outro, sendo a família fundamental neste processo por ser a primeira 

instituição na vida da criança. Esse trecho destacado pela graduanda nos remete à 

ideia da família como mediadora, pois é a família o primeiro grupo responsável pela 

socialização da criança. É neste contexto que ela aprende hábitos, valores, 

Disciplinas de Fundamentos da Educação  
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habilidades, através da interação com o ambiente e as pessoas ao seu redor, 

constituindo-se assim como sujeito. O que nos chama atenção é que apenas uma das 

graduandas justifica sua opção usando a ideia da família como mediadora no 

processo de ensino aprendizagem. Não houve justificativa para as outras opções. 

A disciplina Filosofia da Educação apresenta, na percepção das graduandas, o 

mesmo problema que a disciplina de Sociologia da Educação: ambas não abordaram 

a relação família e escola. Algumas das graduandas dos 29% que marcaram a opção 

“pouco satisfatória” afirmaram que houve pouca discussão sobre o tema na 

disciplina. Segundo a maioria dos 63% das graduandas que marcaram 

“insatisfatória”, não foi abordada, em momento algum, a temática família e escola na 

referida disciplina.  

Já os dados refrentes à disciplina de História da Educação são um pouco 

diferentes dos apresentados até aqui, pois 0% das graduandas optou por 

“amplamente satisfatória”, 25% “satisfatória”, 21% “pouco satisfatória” e 50% 

“amplamente insatisfatória”. Foi destacado por algumas das graduandas dos 25% 

que marcaram a opção “satisfatória” que, a relação família e escola foi abordada 

nessa disciplina com foco na educação familiar, “pois quando não se tinha escola a 

família que ficava destinada a ensinar”. A partir dessa análise podemos perceber que 

poucas graduandas viram, nesta disciplina, a relação família e escola do ponto de 

vista histórico. Todas as 50% das graduandas que marcaram a opção “insatisfatória” 

afirmaram em suas justificativas que tal disciplina não abordou questões que 

envolvessem a relação família e escola. Considero crítica a situação de metade das 

graduandas pesquisadas afirmarem que a disciplina não abordou tal relação. Para 

que possam atuar como professoras é indispensável à compreensão dos aspectos que 

envolvem a relação família e escola do ponto de vista da história da educação, pois 

essa é uma relação historicamente marcada pela oposição entre as instituições, onde a 

escola nunca se colocou como parceira da família, muito pelo contrário. Por isso, é 

importante que haja um estudo minucioso dessa relação para que o professor possa 

compreender as origens do distanciamento entre ambas as instituições e tentar 

contornar essa situação passando segurança para as famílias.  
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 Logo, tratando das disciplinas de Estágios Supervisionados, temos um 

panorama totalmente diferente de todas as disciplinas de Fundamentos da Educação. 

Ao analisar esses dados podemos constatar que, para a grande maioria das 

graduandas, a relação família e escola foi abordada nas disciplinas de estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere a disciplina Prática Escolar com Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil, a maioria dos 79% das graduandas que afirmaram que a abordagem 

da relação família escola na disciplina de estágio em Educação Infantil foi 

“amplamente satisfatória” ressaltou que tal relação foi constantemente abordada, 

com discussões enriquecedoras sobre o tema. Segundo uma das graduandas “a 

disciplina de Educação Infantil é a que faz uma abordagem mais ampla e completa 

sobre a relação família e escola, uma vez que nos proporciona uma visão crítica 

através de referências bibliográficas e vivências”.  

Em seguida, na disciplina de Prática Escolar com Estágio Supervisionado em 

Alfabetização algumas das graduandas dos 37% que marcaram a “opção satisfatória” 

apontaram que o tema relação família e escola foi bastante discutido na disciplina. 

Uma delas relata que “a relação foi abordada quando se tratava da importância da 

família no processo de alfabetização e, principalmente, de letramento”. Outra 

graduanda destaca que “foi ressaltado que a família influencia no processo de 

Disciplinas de Prática Escolar com Estágio 

Supervisionado 

 



     1157 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

aprendizagem da alfabetização, devido à primeira imersão que a criança pode ter 

com a escrita no seio familiar”.  

Na disciplina de Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental algumas graduandas dos 42% que marcaram “amplamente 

satisfatória” destacaram que a professora da disciplina sempre comentava sobre o 

tema. Segundo uma das alunas a relação família e escola “foi constantemente 

abordada, principalmente, quando se tratava do processo de ensino-aprendizagem 

das crianças”. A menção desta aluna nos remete novamente ao papel da família ou 

do professor como mediador, que devem atuar em prol de interferir na zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos, acarretando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. A zona de desenvolvimento proximal é o caminho que a criança 

vai percorrer até consolidar uma função, o que ela faz hoje com a ajuda de alguém ela 

fará amanhã sozinha. Algumas das graduandas dos 38% que marcaram a “opção 

satisfatória” apontaram que tiveram algumas discussões em torno do tema. Segundo 

uma das graduandas “tal disciplina faz menções e curtas explanações sobre o tema. 

Retoma ao trabalhado na Educação Infantil, porém não há aprofundamento”.  

Já na disciplina Prática Escolar com Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e 

Adultos, uma das graduandas dos 42% que optaram por” pouco satisfatória”, 

apontou que “embora a Educação de Jovens e Adultos ainda esteja relacionado à 

prática escola, a família não está tão presente, por não envolver mais as crianças”. 

Outras destacaram que a relação família e escola foi comentada na disciplina, mas 

não abordada de fato.  

Ao olhar os dados da disciplina de Prática Escolar com Estágio Supervisionado em 

Gestão Escolar considero ter obtido dados interessantes. As respostas de algumas 

graduandas dos 33% do “amplamente satisfatória” na disciplina de Gestão Escolar 

chama a atenção. Uma delas aponta que a relação família e escola “era praticamente 

alvo da disciplina, uma vez que era tratada a importância dos pais/ responsáveis e 

toda comunidade escolar na gestão da escola”. Outra ressalta que sempre tocavam 

nesse assunto nas aulas “ao comentar que a família tem que ter participação ativa na 

gestão da escola, participando dos colegiados, reuniões e eventos”. Para 

complementar, outra graduanda destaca que “em todas as dimensões da gestão 
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escolar a família apareceu nas discussões como um elemento favorável e necessário 

para a construção de uma gestão democrática”. Assim, como apontei em um artigo 

(GALVÃO, 2015), a LDB remete à regulamentação da gestão democrática de modo a 

oferecer ampla autonomia aos profissionais de educação e as comunidades, 

abrangendo todos os envolvidos na condução do ramo educacional, possibilitando a 

participação, transparência e democracia. Portanto ao olhar para as justificativas das 

graduandas podemos perceber que o princípio da gestão democrática foi tratado 

nesta disciplina. Segundo uma das graduandas dos 21% da opção “pouco 

satisfatória”, a disciplina de Gestão Escolar foi o lugar em que conseguiu entender 

melhor à relação família e escola, mas ressalta que faltaram fundamentos para o 

tema. 

Ao observar esses dados referentes à parte II do questionário podemos 

constatar que, muitas vezes, o problema de uma relação conturbada entre família e 

escola pode recair sobre a formação de professores, os quais, às vezes, não têm 

embasamento para lidar com as questões de integração com a família. Por esse 

motivo, é importante destacar a formação continuada de professores, para que possa 

desenvolver a teoria em consonância com a prática, obtendo mais informações, 

socializando seus conhecimentos, esclarecendo suas dúvidas e recebendo, assim, 

uma formação complementar. 

Olhando para os dados obtidos é interessante observar como graduandas que 

fizeram as mesmas disciplinas têm visões tão diferentes sobre elas. Sobretudo, as 

nossas opiniões são formadas por visões pessoais, cada ser humano desenvolve a sua 

percepção individual a partir do seu lugar no mundo.  

 

Considerações finais  

 

A partir dos aspectos teóricos apresentados constata-se que não há dúvidas de 

que a relação família e escola traz benefícios para os dois contextos: familiar e escolar. 

Uma boa relação aumenta a segurança de ambas as partes. Os benefícios impactam 

principalmente os alunos, pois dessa forma maximiza as condições de aprendizado e 

desenvolvimento. 
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Para que haja uma relação respeitosa, de troca e diálogo entre ambas 

instituições, é necessário que todos os envolvidos na educação tomem consciência da 

responsabilidade que tem sobre suas mãos, uma vez que esta é o interesse comum 

entre os dois lados. Por esse motivo, ambas devem se empenhar para compartilhar 

desse compromisso. Assim, é essencial que discussões sobre a relação família- escola 

permeie o ambiente da formação inicial de professores. Diante da pesquisa podemos 

constatar que essa temática aparece com mais ênfase na prática, porém é necessário 

um embasamento teórico anterior para saberem lidar com certas questões no 

cotidiano. Portanto, é primordial e urgente que a relação família-escola seja abordada 

e aprofundada nas disciplinas de qualquer curso de pedagogia, principalmente nas 

disciplinas de Fundamentos da Educação, pois é a teoria que ilumina a prática. 
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Tempo, espaço e conhecimento: fatores excludentes no cotidiano escolar 

 

O currículo enquanto artefato escolar surge em um período no qual a Europa 

pós-medieval passa por uma mudança no modo de ver e usar o tempo e o espaço. 

Essa nova percepção pode ser relacionada com uma nova lógica disciplinar que 

surge, sendo consolidada materialmente pelo que passa a ser chamado de currículo. 

A nova ordem disciplinar busca diferenciar e hierarquizar. Sendo assim: 

  

[...] a disciplinaridade contínua, abstrata e infinita funciona como um 
eficiente operador da ordem e da representação; ela não apenas serve de 
matriz de fundo para que a cada individualidade seja designado um lugar 
específico como, ainda, ela fornece as regras de designação, isto é, os 
critérios de enquadramento que permitem tanto localizar cada indivíduo, 
cada caso, em categorias, quanto agrupar, desagrupar e hierarquizar tais 
categorias (VEIGA-NETO, 2002, p. 170). 

 

O currículo orienta as práticas espaciais e temporais da escola, porém são tais 

práticas que dão a ele razão de existir. Ele assume ações disciplinares em relação aos 

mailto:amandaitaborahy@hotmail.com
mailto:anab.lima.8@gmail.com
mailto:milatassi@yahoo.com.br
mailto:lukagusmao87@yahoo.com.br
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corpos e em relação aos saberes, sendo que em ambas as situações o que está 

presente é uma atribuição de funções, divisão e hierarquização.  

Na Idade Moderna, o currículo provocou novas práticas no cotidiano escolar, 

fazendo com que a organização do tempo, do espaço e do conhecimento assumisse 

nova disposição e novos significados, passando a se apresentar em uma lógica, 

segundo Veiga-Neto (2002), geométrica, reticular e disciplinar, assumindo papel 

excludente. 

Em relação ao tempo, o currículo criou – e ainda cria – rotinas para todos 

envolvidos no cotidiano escolar, buscando que haja um horário exato para cada 

tarefa que deve ser realizada, não considerando as subjetividades dos envolvidos: as 

tarefas são rígidas e comuns a todos. Segundo Buss-Simão (2012), atualmente dentro 

das rotinas é possível observar um tempo do adulto-professora, que é marcado pela 

ordem de qual atividade todas as crianças devem realizar em um determinado 

momento. A organização temporal das escolas passou também a ocorrer de acordo 

com o espaço que a instituição educacional dispõe para realização das tarefas dentro 

do tempo estabelecido. 

No tocante ao espaço, o currículo passou a estabelecer fronteiras a partir das 

quais começaram a existir os outros e onde a diferença do outro começou a ser um 

problema. A organização do espaço vai proporcionar experiências corporais que 

podem gerar acolhimento ou opressão; a forma como o currículo dispõe o espaço 

revela uma busca pela disciplinarização dos corpos, apresentando uma estrutura na 

qual se tem a ideia de controle: as crianças assentam separadamente, cada uma com 

sua mesa e carteira, com a finalidade de não permitir que haja uma desordem no 

espaço. 

A distribuição dos saberes é o que pode ser observado mais aparentemente 

no currículo, porém essa distribuição hierarquiza, classifica e atribui valores aos 

conhecimentos, fazendo com que tudo presente no mundo seja geometrizado. A 

espacialização dos saberes é a mesma que busca enquadrar aquele visto como 

diferente, é o que vai buscar mostrar que nada está fora do seu alcance. Porém, o que 

na verdade se busca é ter o domínio sobre aquele que é considerado como diferente e 

que acredita-se representar um risco. 
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Sendo assim, o currículo pode ser visto como uma ferramenta que busca 

controlar o tempo e o espaço escolar, bem como os corpos presentes nesse tempo e 

espaço. Tal busca por controle gera processos de exclusão por meio dos quais os 

sujeitos que não se adequam às propostas curriculares recebem os rótulos de 

incapazes, anormais, atrasados etc. 

 

Metodologia: entre indícios e mergulhos 

 

Na direção inversa ao pensamento Moderno, nós participantes do Grupo 

Tempos, acreditamos na possibilidade de renovação das concepções e práticas 

educacionais vividas nas escolas. Por essa razão, entendemos que não basta que nos 

detenhamos na denúncia das lógicas excludentes que ainda permeiam a educação; é 

fundamental que procuremos também o anúncio de perspectivas educacionais que 

respeitem e atendam as diferenças. Sendo assim, em 2017, iniciamos a pesquisa 

Escolas Inovadoras: usos dos tempos, cujo objetivo é compreender os usos dos tempos 

nos/dos cotidianos de escolas que assumem propostas pedagógicas inovadoras. 

 Para alcançar o objetivo dessa pesquisa, nos propusemos a realizar dois 

movimentos metodológicos distintos. O primeiro se debruçou no estudo de Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPPs) de escolas brasileiras consideradas inovadoras, 

enquanto o segundo se deteve na investigação do cotidiano escolar de uma das 

escolas cujos PPPs estudamos. 

Nosso primeiro movimento metodológico se iniciou com a seleção dos PPPs 

que comporiam o estudo. Nessa etapa procuramos tomar contato com escolas 

brasileiras consideradas inovadoras, recorrendo a buscas livres na internet ou mesmo 

em livros. Na medida em que íamos conhecendo escolas com propostas pedagógicas 

diferenciadas, procurávamos informações mais amplas a seu respeito, solicitando a 

elas – fosse por e-mail, fosse presencialmente – o acesso aos seus PPPs. Aqueles que 

obtivemos compuseram o corpo de nosso estudo bibliográfico inicial. Para abordá-los 

e investigar os elementos que os caracterizam como inovadores, utilizamos como 

metodologia o paradigma indiciário de Ginzburg (2007). 
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Tal paradigma tem suas raízes em procedimentos metodológicos concebidos 

pela arte e a psicanálise. No âmbito da arte, Giovanni Morelli propôs um método de 

análise para identificação das características que determinavam a especificidade do 

modo de pintar de cada artista. Para Morelli, tal método baseava-se no estudo dos 

pormenores presentes nos quadros dos pintores, na observação atenta dos detalhes 

aparentemente negligenciáveis. No campo da psicanálise, Sigmund Freud acreditava 

que os caracteres pelos quais se pode conhecer a personalidade humana não estavam 

localizados nos aspectos formais de seu comportamento, mas sim nos traços mais 

fugidios e elementares de suas atitudes, os quais forneciam indícios que revelavam o 

inconsciente. Com base nos métodos de Morelli e Freud, Ginzburg (2007) elaborou 

um paradigma no qual o conhecimento é resultado de inferências realizadas a partir 

de indícios supostamente irrelevantes. Inspirados nesse paradigma, procuramos nos 

PPPs das escolas com propostas inovadoras indícios de ruptura com as concepções e 

práticas educacionais Modernas. 

Após estudarmos os PPPs das escolas, demos início à segunda etapa de nossas 

pesquisas, que consistiu em um mergulho (ALVES, 2008) no cotidiano de uma das 

escolas inovadoras. Para tanto, foi necessário eleger uma escola que estivesse ao 

nosso alcance, razão pela qual entramos em contato com a Escola Internacional Saci 

(Saci), localizada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. 

O movimento metodológico que Alves (2008) denominou de mergulho com 

todos os sentidos propõe que o pesquisador se lance no cotidiano que deseja investigar, 

compreendendo tal cotidiano como espaçotempo de conhecimento válido e vital para 

todos os seres humanos. A exigência de sentir o mundo leva o pesquisador a romper 

com a postura de isolamento, porquanto requer que ele reconheça que também vive, 

produz conhecimentos e se constitui como sujeito, no mesmo espaçotempo de vida de 

todas as pessoas: o cotidiano.  

Para apreender o cotidiano em sua multiplicidade de nuances, é fundamental 

que o pesquisador não se limite a reproduzir as técnicas de observação e classificação 

já estruturadas no campo da pesquisa educacional. Ora, esclarece Alves (2008), é 

justamente porque o cotidiano escolar foge de todas as possibilidades de 

padronização que as pesquisas precisam reinventar constantemente seus modos de 
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apreensão do que se passa nos espaçostempos das escolas. Ainda no sentido da 

reinvenção, é importante também que o pesquisador tenha atenção com as 

representações que ele mesmo faz dos sons, cores, toques, odores e sabores que 

vivencia no cotidiano escolar, porquanto podem conter juízos de valor que 

classificam essas mesmas sensações como exageradas, esquisitas, más, violentas etc. 

Sentir o mundo que se manifesta nos espaçostempos das escolas requer que se reconheça 

nas diferenças, legítimas formas de ser dos diversos sujeitos, formas essas que cabe ao 

pesquisador compreender, caso realmente queira entender o que se passa no 

cotidiano.  

Sendo assim, o mergulho no Saci teve como objetivo compreender os modos 

pelos quais os múltiplos aspectos de inovação educacional descritos em seu PPP se 

manifestavam nas vivências dos diversos sujeitos que organizam o cotidiano da 

instituição, ou seja, as/os professoras/es, alunas/os, coordenadoras, familiares etc. A 

partir desse mergulho tecemos narrativas a respeito das rupturas percebidas nas 

mencionadas vivências. 

 

Indícios de uma pedagogia inovadora no ppp 

 

Por meio da leitura do PPP constatamos alguns indícios que demonstram 

uma organização curricular que busca romper com as lógicas de tempo, espaço e 

saberes excludentes, com base nas teorias e metodologias de Fernando Hernández e 

Maria Montessori. 

De acordo com o PPP, o uso do tempo permite à criança se entregar às 

atividades que está realizando dentro do seu próprio ritmo, sendo ela livre para 

escolher com que material deseja trabalhar e no tempo que seja necessário a si 

mesma.  

Já a organização espacial busca uma quebra na lógica impositiva da 

disciplinarização dos corpos, sendo a sala organizada com mesas para grupos e 

espaço amplo possibilitando que as crianças trabalhem no chão. O espaço de 

aprendizagem não se restringe à sala de aula, mas estende-se por todo ambiente 

físico da escola. 
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Os referenciais teóricos que a escola adota dispensam o livro didático, pois 

conduzem o planejamento curricular a partir das curiosidades dos alunos. Dessa 

forma, a construção dos saberes não ocorre segundo a fragmentação disciplinar, mas 

sim de acordo com o interesse individual ou de pequenos grupos. 

Para melhor compreender as fundamentações das rupturas citadas acima 

serão apresentadas as metodologias propostas no PPP e utilizadas no cotidiano da 

instituição. 

 Através da observação nas experiências e estudos realizados, Montessori 

desenvolve um método em que acredita na inovação da sala de aula. Seus dois 

componentes principais são o ambiente, composto por materiais concretos para 

exercícios educacionais e os professores, que preparam esse ambiente. 

  O ambiente é organizado de forma a suprir as necessidades biológicas e 

psicológicas da criança, mas também contém alguns obstáculos que estimulam o seu 

crescimento. Nesse ambiente encontramos mobília do tamanho adequado e materiais 

de desenvolvimento para uma livre escolha da criança. Ele possui seis componentes 

básicos: liberdade, estrutura e ordem, realidade e natureza, beleza e atmosfera, 

materiais montessorianos e desenvolvimento de uma vida em comunidade. 

 O professor tem o papel de auxílio no desenvolvimento do seu aluno. 

Conforme Montessori o adulto deve reconhecer que precisa assumir o segundo 

lugar, esforçar-se ao máximo para compreender a criança, apoiá-la e ajudá-la no 

desenvolvimento de sua vida. O professor deve entender e sentir o seu papel de 

observador sobre seus alunos, pois assim poderá contribuir para o desenvolvimento 

da criança. 

 Montessori em seus exercícios de observação pôde notar que o 

desenvolvimento infantil acontece em alguns estágios que podem ser percebidos pela 

idade cronológica. Conforme Lillard (2017), Montessori identificou e classificou cinco 

períodos de crescimento, sendo eles: 0 a 3 anos, que tem como característica o 

crescimento inconsciente pela absorção; 3 a 6 anos, momento em que a criança leva 

seu conhecimento inconsciente para um nível consciente; 6 a 9 anos, momento em 

que a criança consegue construir habilidades acadêmicas e artísticas essenciais; 9 a 12 

anos, momento em que a criança está pronta para se abrir para o conhecimento do 
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próprio universo; e 12 a 18 anos, o momento de explorar as áreas mais concentradas 

de interesse. 

 Fundamentada nesses estágios, Montessori entende a riqueza do 

relacionamento de crianças de diferentes idades em uma mesma sala, de modo que 

divide suas turmas não por idade, mas sim pelos estágios citados acima. A partir 

dessa lógica as escolas montessorianas intitulam suas turmas de agrupadas e as 

dividem da seguinte maneira: 0 a 3 anos, Agrupada I; 3 a 6 anos, Agrupada II; 6 a 9 

anos, Agrupada III; 9 a 12 anos, Agrupada IV; e 12 a 18 anos, agrupada V. Pode-se 

perceber que turmas agrupadas são uma organização dos estudantes onde se 

privilegia a diversidade, respeita a individualidade e dialoga com as diferenças, além 

de proporcionar um ambiente social e apresentar propósitos similares com a teoria 

de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky.  

 No tangente à teoria de Hernández foi utilizada a proposta de Projetos de 

Trabalho. A concepção dessa modalidade de organização curricular e didática 

surgiu, segundo o autor, do desejo do professorado da Escola Pompeu Fabra em 

proporcionar a seus alunos uma educação globalizada. Este termo se refere a uma 

forma de tratar o conhecimento, “[...] centrando-se na forma de relacionar os 

diferentes saberes, em vez de preocupar-se em como levar adiante sua acumulação” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 47) 

De acordo com essa concepção, Hernández elabora os Projetos de Trabalho 

que são um meio de colocar em prática essa educação globalizada ao privilegiar o 

tratamento da informação e a relação entre os diferentes conteúdos em meio de 

problemas. O Projeto de Trabalho é um tema a ser decidido pela turma, com 

diferentes níveis de mediação do professor de acordo com a faixa etária da classe, 

sobre o qual eles farão primeiramente pesquisas em diversas fontes e depois 

organização, síntese e apresentação de informações. É necessário partir do 

conhecimento prévio da turma e ter um horizonte do que se quer e como se pode 

aprender. O tempo para o desenvolvimento de cada Projeto é singular; depende do 

próprio tema escolhido, do interesse e desenvolvimento da turma. Ainda por partir 

de uma proposta de construção de conhecimento relacional e em espiral, pode-se 

trabalhar um mesmo tema em turmas de diferentes níveis de desenvolvimento. 
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Narrativas de um mergulho no cotidiano 

 

Nosso mergulho no cotidiano foi desenvolvido em uma turma de Agrupada II 

no segundo semestre de 2016 e continua no ano de 2017. A sala é composta por 

estantes, mesas, cadeiras, pia e cama à altura das crianças, permitindo fácil 

mobilidade. Os materiais montessorianos são divididos em 5 cantinhos, sendo eles: 

vida prática, sensorial, matemática, linguagem e educação cósmica.  Conforme 

explicitado acima, a criança possui a liberdade de escolha sobre como deseja 

trabalhar: se trabalhará com o material sobre alguma mesa ou sobre um tapete no 

chão; se desenvolverá esse trabalho dentro do ambiente da sala ou em alguma área 

externa; se deseja trabalhar sozinho, em duplas ou grupos; e o tempo em que irá 

trabalhar. 

Durante o mergulho, acompanhamos o Projeto “Conhecendo o Corpo 

Humano”. Seguindo a linha de orientação teórica dos Projetos de Trabalho, as 

crianças tinham contato com diversas fontes de informação e meios de tratá-las, pois 

além de atividades propostas pela professora e auxiliares em classe, a turma contava 

com atlas infantis sobre o corpo humano para livre consulta em sala de aula, diálogos 

com pais, parentes e profissionais da comunidade convidados para visitas e 

conversas. 

O Projeto começou por conta do espaço compartilhado entre as turmas da 

manhã e da tarde. A turma que utiliza a sala no turno da manhã estava trabalhando 

com o Projeto do Corpo Humano e os trabalhos que eles expunham em sala 

despertaram a curiosidade da turma a qual observamos. Na perspectiva do 

conhecimento e espaço reticulares e disciplinares, a postura pedagógica da 

educadora seria de excluir aquele material da possibilidade de estudo da turma, sob 

a justificativa de que não constava no currículo e, portanto não faria sentido estudar 

o tema. Como a educadora adota outro paradigma de conhecimento, espaço e tempo, 

foi estabelecido um diálogo com esse interesse manifestado pelos alunos que 

culminou na elaboração do Projeto “Conhecendo o Corpo Humano”. 

Durante o desenvolvimento do projeto, os próprios alunos levaram para a sala 

materiais de pesquisa sobre a temática. Foi através da consulta a um dos atlas 
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infantis que Jasmim153, com 5 anos na ocasião, pôde expor e sanar uma curiosidade 

sua sobre a diferença entre o corpo de meninos e meninas. Durante o horário de 

trabalho com os materiais de sala de aula, Jasmim chegou perto de uma de nós para 

mostrar o atlas. Ela abriu o livro em uma página em que havia um esquema 

desenhado de um corpo masculino, e disse: “Olha, tia Ana, você me ajuda a ler as 

partes do corpo?”. Recebendo uma resposta positiva ela mostrou que já sabia 

algumas partes indicadas, como a cabeça, os ombros e braços. Foi então que apontou 

o pênis do desenho e perguntou: “E esse, tia?”. Essa parecia ser a pergunta autêntica 

que a menina intencionava fazer desde que pegara o atlas. Foi respondida sobre a 

diferença entre os corpos de meninos e meninas, que enquanto meninas tinham 

vagina, os meninos tinham pênis, e esse era o nome da parte do corpo que ela 

perguntava. Saciada sua curiosidade, Jasmim disse um arrastado “aaaah, tá!” e logo 

foi guardar o livro para se ocupar de outras atividades. 

Como já explicado anteriormente, uma sala montessoriana é um espaço que 

possui diversos materiais e possibilita uma grande variedade de atividades em que 

os alunos decidem trabalhar no momento.  

Em um dia, observamos atentamente a aluna Margarida, que estava 

trabalhando com o “lavar as mãos”. Esse material consiste em um móvel da altura da 

criança, bacia, jarra, sabonete, saboneteira, balde pequeno, toalha de limpar mesa e 

toalha de lavabo. Os movimentos realizados nesse material eram os de encher a jarra 

de água, despejar água na bacia, ensaboar as mãos, enxaguar as mãos com a água da 

bacia, secar as mãos na toalha, jogar a água da bacia no balde e, após, despejar esta 

água em uma área externa. Podemos pensar que essa ação pode ser feita em um 

período curto, pois se o objetivo é lavar as mãos a criança conseguirá realizá-lo.  

Notamos que Margarida estava muito concentrada no material e por um 

longo período de tempo foi repetindo o movimento de ensaboar as mãos e enxaguar.  

Reparamos que ela já estava a mais de 30 minutos no material e ainda assim estava 

desenvolvendo os mesmos movimentos. Mesmo com a interrupção de alguns amigos 

que iam perguntar algo para ela, Margarida respondia e logo retornava concentrada 

                                                           
153 Para preservar a identidade das crianças envolvidas na pesquisa, utilizamos 
pseudônimos para aquelas citadas no trabalho. 
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à sua atividade. No momento em que ela encerrou seu trabalho pudemos perceber 

que o tempo que ela destinou foi de 1 hora. Se refletirmos sobre essa situação, 

reconhecemos que a aluna estava imersa naquilo que estava fazendo, de forma que o 

desempenhou em um tempo que julgou ser necessário para que suas mãos 

estivessem realmente limpas.  
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Resumo 
Sob a metodologia de análise documental, o presente artigo apresenta temas para debates a 
respeito das práticas de implantação da Base Nacional Comum Curricular, documento 
proposto pelo Ministério da Educação que, hoje, está em sua terceira versão. Durante a 
análise, considera-se a BNCC como instrumento de massificação e de distorção dos conceitos 
curriculares, o que corrobora, diretamente, para uma educação que não se ocupa de tornar o 
ser emancipado e crítico, formando cidadãos desconectados da realidade e incapazes de agir 
para transformação do meio social em que vivem. Analisando desde as práticas de 
implantação às possíveis consequências do documento, concluiu-se que a proposta não terá 
legitimidade ante a nação brasileira, vez que os principais agentes educadores não foram 
ouvidos logo na primeira versão do documento. 
Palavras chave: BNCC – Currículo – Educação – Políticas Educacionais 
 
 

 

Introdução 

 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC é um documento que visa 

nortear as práticas educacionais no país em vista de uma educação em nível 

igualitário para todos, estabelecendo conteúdos para as disciplinas da educação 

básica das instituições nacionais de ensino público e privado. Esse documento, bem 

como sua necessidade de implantação, está previsto na Constituição Federal – CF de 

1988, em seu artigo 210; a CF pondera a fixação de conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, necessidade considerável ante a abrangência territorial do país. 

Completa, ainda, dizendo do respeito e da manutenção dos valores culturais e 

artísticos de cada região e da nação.  
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Muito tem se discutido a respeito desse documento, desde suas atividades de 

criação à estrutura curricular, que tem mantido diversos temas longe do debate da 

sala de aula, e é um assunto pertinente que carregando opiniões divergentes, o que 

reforça, ainda mais, a necessidade do mesmo ser debatido e avaliado exaustivamente 

em nossas escolas e comunidades. O atual documento divide os componentes 

curriculares em áreas, totalizando quatro, a saber: Ciências Humanas e da Natureza, 

Linguagens e Matemática, objetivando uma interdisciplinaridade entre essas áreas 

do conhecimento; tal estrutura é similar àquela que molda o ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio. 

Através deste artigo, objetiva-se explanar e confrontar as práticas de 

implantação da Base Nacional Comum Curricular, bem como sua estrutura e 

possíveis impactos sociais, ante o cenário educacional vigente, analisando o 

documento da BNCC disponibilizado pelo MEC – Ministério da Educação que, 

atualmente, está em sua terceira versão. Estrutura-se esta pesquisa através da 

metodologia de análise documental. 

 

As Práticas de Implantação 

 

A implantação de uma base que regule os currículos das instituições 

educacionais brasileiras está prevista como estratégia do PNE – Plano Nacional de 

Educação para o cumprimento das metas dos itens 2 e 7, e é entendida como recurso 

para a universalização do ensino e fomento da educação básica. 

  

Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da 
instância permanente [...], a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum 
curricular do ensino fundamental. (BRASIL, 2014). 
 

 
 Entretanto, é sabido que, para a implementação de um documento de tal teor, 

há a necessidade de real consenso e participação dos agentes envolvidos em todo o 

processo educacional para que, de fato, a BNCC represente as diversas realidades 

que compõe o país, além de garantir a legitimidade do mesmo ante a comunidade 
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educacional.  A primeira versão da BNCC, apresentada em 2015 no sítio156 criado 

pelo MEC – Ministério da Educação, foi formulada por 116 especialistas em 

educação, atuantes no ensino superior (CNTE, 2015), e, após abertura para consulta 

popular, recebeu cerca de 12.226.510 contribuições (MICARELLO, 2016A). Ainda que 

um número substancial, a prática se dá de modo contrário ao que estabelece a meta 

do PNE, entendido que deve haver a participação ativa da população para a 

formulação do documento. Apenas agora, em sua 3ª edição, o documento preliminar 

está sendo levado à discussão em plenários nacionais, ato que deveria ter ocorrido 

num primeiro momento, com a convocação de fóruns regionais até que se chegasse a 

um consenso nacional. Desse modo, haveria real representatividade pátria, em 

instâncias sociais e educacionais, no documento. 

 Conceber um documento que regule os currículos escolares nacionais tem 

vantagens diretas sobre as avaliações externas aplicadas, e aqui é cabível destacar a 

preocupação com os índices do IDEB e com os resultados do PISA – Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes, ambos tratados no PNE, onde se espera 

atingir, no segundo, 473 pontos no ano de 2021. É necessário que a educação 

brasileira esteja a nível daquela de países desenvolvidos, entretanto, essa premissa 

avaliativa nos põe em xeque: o papel das escolas no Brasil, é, portanto, apenas 

preparar o discente para avaliações? Se tomarmos para a indagação a resposta 

positiva, estaremos abrindo mão da educação emancipadora e criticista, que busca 

transportar o estudante de um comodismo intelectual a um nível questionador, 

objetivando a compreensão da realidade em que vive para que, de todo modo, possa 

agir sobre ela. 

 Observando a postura dos alunos em sala, muitos ocupam-se apenas com o 

quantitativo dos estudos, preocupando-se com o valor das avaliações em detrimento 

da aprendizagem consolidada do conteúdo; muitas vezes, os estudantes apenas 

realizam atividades que possuem valoração. A postura é reflexo de um modelo 

educacional que prioriza habilidades e conteúdos em detrimento de uma educação 

crítica, capaz de preparar o indivíduo para atuar na sociedade. Ainda é cotidiano 

perceber alunos diante de avalições externas com tamanha ansiedade e insegurança, 

                                                           
156
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fruto, mais uma vez, de um modelo educacional voltado para o conteúdo. Para 

Gontijo (2015), a atual proposta de BNCC dificultaria a “construção de um projeto 

nacional pautado na liberdade e na pluralidade e a construção da escola como espaço 

de produção de cultura” (GONTIJO, p. 82, 2015). Uma vez focada na construção 

curricular apenas como instrumento que relaciona conteúdos e determina 

habilidades a serem consolidadas, reforçaremos cada vez mais a ideia de uma 

educação que não oportuniza a reflexão e a construção do ser social. 

 Sob um olhar crítico, ao estar em paralelo a BNCC e as DCNs – Diretrizes 

Curriculares Nacionais, observamos aspectos diferentes e fundantes em ambas: 

enquanto a primeira está diretamente voltada para os conteúdos e o domínio das 

habilidades e competências, a segunda volta-se para uma educação formadora, 

crítica e emancipatória, vez que estimulam as instituições a criar o próprio currículo. 

As DCN’s oportunizam ao professor e à instituição, oferecer um conteúdo que seja 

condizente com a realidade em que se insere a escola, levando para a sala de aula a 

realidade e a vivência do aluno, o que se torna, de todo modo, fator motivador na 

vivência escolar.  

 

Deve-se conceber a organização do espaço físico da instituição escolar de tal 
modo que seja compatível com as características de seus sujeitos, além da 
natureza e das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela 
comunidade educacional. (BRASIL, p. 49, 2013). 

 

 Oportunizar às instituições a abertura para que moldem seu currículo é 

garantir a manutenção das características regionais e a autonomia escolar ante suas 

ideologias e sua missão. Ao receber um novo estudante, há a anuência por parte 

deste e de sua família à missão da instituição, bem como ao seu currículo, por isso, 

esse documento deve ser fruto de uma “construção coletiva, que respeita o sujeito 

das aprendizagens” (BRASIL, p.49, 2013a). 

 

Estrutura Curricular 

 

Ancorando a concepção histórica do indivíduo, bem como seu lugar e espaço 

no mundo, temos a disciplina de História. Atualmente, o 5º ano tem seu foco na 
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história do Brasil, conhecimento necessário para que o estudante, futuramente, 

entenda a posição histórica do país ante o cenário mundial. Ao resumir em dois 

blocos as competências necessárias ao 5º ano, a temática da História do Brasil, além 

de removida, é estudada apenas a partir do 8º ano, sendo concluída no 9º. O negativo 

no fato é o tardar na construção de um sujeito crítico, capaz de compreender e opinar 

sobre o passado de seu país, bem como entender os motivos da atual situação em que 

se encontra. Pode-se considerar que, com tal prática, o conteúdo será absolutamente 

novo para o educando, mas, ao retardar o processo do entendimento e a formação 

crítica do ser, o interesse desse pelo conteúdo pode ser extinto. Antes de 

compreendermos o globo, devemos entender onde estamos inseridos e conhecermos, 

de maneira crítica, a realidade deste lugar de modo amplo e globalizado. 

 O texto da BNCC referente ao currículo de História não apresenta o estudo do 

início da história do Brasil, como seu descobrimento, exploração e colonização, fatos 

fundantes para o bom entendimento da realidade histórica. O conteúdo a ser iniciado 

no 8º ano parte da história a partir do século XIX, já no Primeiro Reinado, deixando 

de lado, ainda, a realidade escravocrata vivida pelo país no início de sua história. 

Para o aluno, futuro cidadão crítico, entender a realidade escrava em que esteve o 

país é fundamental, e auxilia na compreensão da razão dos movimentos sociais que 

vigoram, pedindo melhores e iguais condições para todos. 

 O bloco da disciplina de História encerra-se com o estudo da Constituição 

Federal de 1988 e a relação da mesma com o conceito de cidadania, excluindo a 

história da década de 90 e do século XXI. Não há, portanto, preocupação, por parte 

do MEC, em explanar para os estudantes a situação em que se encontra o país, bem 

como os fatores que nos trouxeram a tal situação. Isso mostra, diretamente, um 

desleixo com a história do país, bem como a falta de preocupação e objetividade na 

formação de um sujeito consciente. 

 Assim, a colocação das habilidades de História está entorno de uma 

proposição superficial de entendimento histórico-nacional, voltando-se, 

principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para uma proposta de 

identificação do lugar, vista uma concepção regional, com a proposta de 

entendimento do patrimônio histórico local, material e imaterial, e sua manutenção 



     1176 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

ao longo do tempo. A falta da abrangência da real história nacional é fator negativo 

na BNCC, e contribui diretamente para a redução da criticidade do indivíduo. 

 

BNCC e a Massificação Educacional 

 

Ao trazer-se ao cenário de construção conteúdos para a BNCC, não se pode 

esquecer de pontuar a tamanha extensão nacional e as diferenças culturais que são 

impressas no país. É inconcebível e inimaginável esperar que os discentes aprendam 

o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, visto que em todo esse processo está implícita a 

capacidade cognitiva do aluno e o meio social em que o mesmo se insere. Ribeiro & 

Craveiro (2017) corrobora com essa premissa ao entender o currículo como uma 

“prática de significação”, e pondera que a BNCC “subestima a interação social e a 

diferença” (RIBEIRO & CRAVEIRO, 2017a, p. 59). 

O currículo é um instrumento que deve refletir as necessidades do aluno e, de 

tal modo, supri-las. Não é interessante ao estudante preparar-se para assistir a uma 

aula que, de um modo ou de outro, não será aproveitada em sua realidade. Essa 

premissa nos traz, novamente, à realidade das decorebas: os alunos apenas ocupam-

se em decorar o conteúdo para as avaliações, não observando real aprendizado, 

fugindo da verdade emancipatória da educação. Um instrumento que vise regular 

todos os currículos necessita de caráter emancipatório e, ainda, refletir as 

necessidades sociais do alunado. Assim, como construir um documento a nível 

nacional que norteie as necessidades das comunidades escolares? É o que 

responderemos a seguir. 

A educação, de modo geral, está pautada sobre a comunhão entre a instituição 

escolar, a família e a sociedade, sendo os três sujeitos interdependentes e com 

capacidade de interferência na atuação uns dos outros. Assim, para que se construa 

um documento que seja, realmente, exercitado por essas esferas, é necessário que elas 

sejam escutadas e apresentem suas reais indigências, episódio não ocorrido na 

construção da atual versão da BNCC. É somente assim que este documento poderá 

cumprir seu papel sócio-educacional ante a nação, e será acatado integramente pela 

mesma. 
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Corroborando com a máxima, Micarello (2016), ao compreender a escola como 

elemento de “coesão social” (MICARELLO, 2016b, p.65) percebe que essa construção 

necessita de um entendimento real entre aqueles que conjugam o andamento da 

realidade educacional, e pontua que a escola não deve ser aquela responsável por 

impedir “um igual acesso dos sujetos aos conhecimentos e saberes produzidos pela 

sociedade” (MICARELLO, 2016c, p.65). 

Silva (2015) compreende que o currículo “ultrapassa a dimensão prescritiva 

dos textos de propostas que indicam, quando muito objetivos, conteúdos e formas” 

(SILVA, 2015, p.370). Assim, esse instrumento deve ser norteador e emancipatório, 

conforme mencionado anteriormente. Então, qual a diferença entre uma base 

curricular que universaliza a educação e uma base curricular que a padroniza? 

 O PNE, ao citar a BNCC como instrumento para universalizar o ensino, 

entende que através dela seria possível oferecer a toda a população brasileira 

educação de qualidade, com um mesmo objetivo: “universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 

garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 

etapa na idade recomendada” (BRASIL, 2014). Entretanto, na atual percepção e 

prática de construção da Base, percebe-se com veemência uma forte corrente de 

padronização do ensino, soterradas, como já bem explicitadas, as particularidades de 

cada região.  

 Tal equívoco conceitual entre padronização e universalização em muito há de 

comprometer a educação nacional, vez que o conhecimento é a principal arma contra 

as mazelas sociais, o que traz ainda mais dubiedade a essa premissa, agora que o 

currículo, em contrapartida à afirmativa de Silva, passa a ser tratado como objeto, 

depositando nele a esperança de salvação e de salvação dos problemas educacionais 

vigentes. Para Ribeiro & Craveiro (2017), “processos são tratados assim como objeto, 

servindo aos anseios da mercantilização” (RIBEIRO & CRAVEIRO, 2017b, p. 61). 

Vê-se, portanto, que a padronização em detrimento da universalização, bem 

como a massificação da educação, vez que são excluídas as necessidades gerais da 

educação nacional, colaborarão para que se construa um modelo curricular pautado 

na superficialidade e na igualdade utópica, o que acarretará, futuramente, num 
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maior enfraquecimento da esfera educacional do Brasil, além da distorção num 

conceito curricular demasiado abrangente  

  

Conclusão 

 

 Ao final deste estudo, é possível perceber diversas falhas na terceira proposta 

da Base Nacional Comum Curricular, bem como vislumbrar deficiências em suas 

práticas de implantação, o que será fator fundamental, no futuro, para que a mesma 

não possua legitimidade ante a nação. Na análise da disciplina de História, é notória 

a real vontade de extinção da criticidade do ser, principalmente no tangente à política 

nacional. É possível ainda ponderar que a BNCC será instrumento de massificação 

educacional por desconsiderar as particularidades regionais do Brasil. Esperar que 

essas sejam tratadas apenas na parte diversificada do currículo é, sem sombra de 

dúvidas, dar um tiro no escuro. 

 Ainda que prevista por documentos legais que regem a educação, a grande 

lacuna está, realmente, no modo o documento vem sendo construído até então. 

Ainda que corrobore para um melhor desempenho nas avaliações externas como o 

ENEM, seja estratégia para elevação dos índices do IDEB e do PISA, necessitamos 

repensar a real função da educação nacional, valorizando avaliações e índices em 

detrimento de uma educação emancipatória, que seja mais que números, formando 

cidadãos críticos e socialmente atuantes. 

 Conclui-se, assim, que para que haja um documento nacionalmente legítimo, 

que seja direção e receba deferência dos mais diversos agentes educacionais é 

necessária a escuta daqueles que realmente estão em sala de aula, que conhecem a 

realidade da educação brasileira, e que se saiba quais as expectativas esses mesmos 

agentes depositarão sobre esse documento. Gera-lo de modo impopular, numa 

reversão da atuação profissional na educação, fará com que, aos poucos, a Base 

Nacional Comum Curricular torne-se apenas uma falha tentativa de melhoria 

educacional. 
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      As inovações tecnológicas do século XX, caracterizam um novo paradigma de 

produção e consumo, á partir das quais são exigidas dos indivíduos capacidades 

cognitivas mais apuradas, o que  têm forçado políticas de mudanças no sistema 

educacional para acompanhar esses avanços e atender esse  “ novo padrão  de 

qualidade educacional ” exigido pelo mercado.  

      Ao situar o panorama educacional brasileiro no contexto mundial, 

salientamos que as principais reformas, como a criação do Sistema Mineiro de 

Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave) em 2000, convergiam das 

orientações advindas dos organismos internacionais consolidadas na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos , formulada a partir da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos realizada em Jomtien, na Tailândia,  entre os dias 5 e 9 de março 

de 1990, convocada pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura; pelo UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a 

Infância; pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; e pelo 

Banco Mundial.  A partir da qual foram constituídos os planos decenais de educação, 

especialmente para os países mais populosos do mundo, foram tomadas medidas  

que deveriam, teoricamente, contribuir para a melhoria da qualidade da educação, 

uma delas foi , avaliar as necessidades e planejar as ações, através da elaboração de 

planos de ação amplos e de longo prazo para atender as metas da qualidade da 

educação em cada país,  atendendo a ordem econômica mundial.   

      A partir das medidas criadas na Conferência Mundial surgiu a inspiração para 

a elaboração  e implementação de matrizes de referência  no processo de ensino e 

mailto:robertvenan@hotmail.com
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aprendizagem, como caminho estratégico para o sucesso dos alunos nas avaliações 

em larga escala  e  consequentemente,  um bom lugar no ranking da qualidade da 

educação mundial. 

       A questão principal dessa pesquisa, que diz respeito aos desdobramentos do 

trabalho docente diante das politicas curriculares, foi iniciada, oficialmente, após o 

ingresso no curso de pós-graduação de 2015,  e no decorrer do seu processo de 

desenvolvimento,  almeja realizar o exercício investigativo sobre a influencia das 

politicas curriculares na produção docente da Geografia no ensino médio em Juiz de 

Fora  e Ubá – MG na atualidade.  

    O desejo de realizar esta pesquisa começou desde 2009. Inspirada na nossa 

experiência profissional inicialmente como Professor de Geografia (PEB), após como 

Analista Pedagógico de Geografia (ANE) e atualmente como Analista Educacional e 

Inspetor Escolar (ANEI), todas elas, como servidor da Secretaria Estadual de 

Educação de Minas Gerais.  

      No ano 2000, em Minas Gerais, com o  advento do  Sistema Mineiro de 

Avaliação e Equidade da Educação Pública (SIMAVE) ocorreram alterações 

significativas no processos pedagógicos escolares, foram estabelecidas matrizes  de 

referência, no currículo escolar  ,os  Conteúdos Básicos Comuns  conhecidos 

popularmente como – CBC. Que se tornaram obrigatórias por meio da Resolução 

n0666, de 7 de Abril de 2005, da SEE-MG , como principal guia do trabalho docente . 

Tidas como orientações  pedagógicas estratégicas de investida para o sucesso nas 

avaliações externas e colocar Minas Gerais a frente no ranking nacional da qualidade 

da educação.  

     Foi inserido neste cenário, de onde vivenciamos diariamente, em diversos 

momentos e prismas, uma escola repleta de contradições com grandes entraves na 

dinâmica da sala de aula, sobretudo no que tange  a questão das políticas 

curriculares dos conteúdos básicos Comuns (CBC) de Geografia, implementadas 

como norteadoras do trabalho docente e mantenedoras da  qualidade da educação . 

      Uma avalanche de avaliações e implementação de orientações pedagógicas 

gerencialistas e técnicas,  gerou grandes entraves em todo o processo dinâmico de 

ensino e aprendizagem e dividiu de opiniões entre os principais atores nele 
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envolvidos, em muitos casos, contraposicionando os professores e Secretaria de 

Educação sob a questão da qualidade da educação. E o resultado, obviamente, se 

refletiu e se materializou no espaço escolar. Ações como: análise e planejamento de 

ações pedagógicas com base em resultados gráficos, boletins e  tabelas,  metas de 

rendimento com base em escalas de proficiência  e classificação de alunos em  níveis 

de desempenho de aprendizado, são apenas  algumas das reformulações de perfil 

empresarial  que  tem se apropriado do sistema educacional  e  forçadamente 

inseridas na prática e planejamento docente cada vez mais.   

    Essas medidas educacionais politico administrativas trouxeram profundas 

alterações na prática docente  e consequentemente na vida escolar dos discentes e 

docentes de todas as etapas da escola básica mineira.  

      Outros agravantes são, as burocracias, como os planejamentos anuais e as 

escritas diárias, e agora com o adendo do diário digital,  que correm o risco de 

perderem sentido e serem banalizados como meras formalidades de registro e não 

condizer com a realidade dos conteúdos curriculares trabalhados, e ainda perder o 

foco, no que de fato avança como formação dos discentes em sala de aula. O que 

pode dificultar a profundamente elaboração dos planos de ação diagnósticos para 

atender as dificuldades dos alunos ou mesmo os avanços  nas  aulas diárias.  

       O cenário ficou ainda mais complexo com a transição do governo federal, 

quando Michel Temer assumiu a presidência em 2016, e seu governo aprovou 

medidas como: a Proposta de Emenda Constitucional 55 (PEC 55) , Medida 

Provisória (MP) 746, a criação Base Nacional Comum Curricular (BNCC), todos essas 

medidas alteraram, ainda mais a escola básica e foram inseridas, tornando-se muito 

significativas dentro da nossa pesquisa. 

      Prosseguindo, observarmos em Minas Gerais, a disciplina de Geografia 

aparece como disciplina obrigatória no currículo do ensino regular, e é componente 

oficial integrante das disciplinas contempladas no CBC até o presente momento.  

      No entanto, com a aprovação da Medida Provisória n0 746/2016, proposta 

federal que acopla em um só bloco as disciplinas: Geografia, História, Filosofia e 

Sociologia o bloco das Ciências Humanas e suas Tecnologias, fazendo com que a 

disciplina perca o status de obrigatória na grade curricular, tornando delicada a 
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situação dos professores especialista nessas áreas e em todos as demais áreas do 

curruciculares. E ao mesmo tempo que oferece uma ampliação da carga horaria no 

ensino médio com disciplinas de teor profissionalizantes em contra turno.   

    Na contra mão, a aprovação da  PEC 55 que congela recursos para a educação 

o que e certa forma , pode inviabilizar a extensão da carga horaria proposta para o 

ensino médio, que exige aumento nos gastos com e o comporta de servidores 

escolares, espaço físico, equipamentos, mobiliário, alimentação e higiene.  

      Ao mesmo tempo que, com o  lançamento da BNCC, que traz novas diretrizes 

curriculares para toda a escola básica, paralelo a manutenção sistemática pedagógica 

do CBC que vigora nas escolas desde 2005, temos um pedagógico no mínimo 

conturbado .  

      Assim uma verdadeira avalanche de orientações pedagógicas e 

administrativas em escala municipal, estadual e federal disputam espaço dentro da 

escola e da sala de aula, pelo controle do sistema educacional público.  

      O termômetro dessa investidas no sistema educacional, são as avaliações 

externas em grande escla, que classificam as escolas num ranking de rendimento de 

acordo com o desempenho dos alunos e ainda computam o número de aprovações e 

reprovações e evasão escolares na nota final.  

      Entre as avaliações temos, a Prova Brasil 2017 aplicada pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), quel  será aplicada entre 23 de outubro e 3 de novembro 

em todas as escolas publicas brasileiras. Nesta edição, a população que será avaliada será 

composta por: escolas públicas localizadas em zonas urbanas e rurais que tenham dez ou 

mais alunos matriculados em cada uma das etapas de 5º e 9º anos do ensino fundamental;  

escolas públicas localizadas em zonas urbanas e rurais que tenham pelo menos dez alunos 

matriculados em cada uma das etapas  da 3ª ou 4ª série do ensino médio, uma amostra de 

escolas privadas localizadas em zonas urbanas e rurais que tenham pelo menos 10 alunos 

matriculados em cada uma das etapas de 5º e 9º anos do ensino fundamental e de 3ª ou 4ª 

séries do ensino médio, quando essa última for a série de conclusão do ensino médio, 

distribuídas nas 27 unidades da Federação. 

      Em nível estadual serão aplicados em 2017, entre os dias 24 e 28 de Novembro, 

as provas do o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) 
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para os alunos dos 5º e 9º anos do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. E 

o Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) para os alunos do 30 ano do 

fundamental. 

       Em nível nacional e seletivo teremos, as provas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem 2017) serão aplicadas nos dois primeiros domingos do mês de 

novembro, dias 05 e 12 para os alunos do 3º ano do ensino médio.   Todas essas 

avaliações, além das avaliações bimestrais, deverão ser aplicadas nas escolas , 

chamamos atenção sobretudo pra o estreitamento do período e para todo o excesso 

de avaliações. 

      Além do acúmulo de avaliações, temos alguns dos principais  projetos 

estaduais e federais que   coabitam as escolas de ensino médio mineiro em 2017, 

como :   o Ensino Médio Integral Integrado, o Educação de Jovens e Adultos (EJA), a 

Rede Estadual de Educação Profissional (Projeto REDE) e  o MEDIOTEC/MEC em 

parceria com  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC. Também esta no crivo desta pesquisa agregar os dados  que revelam  

os efeitos desses projetos para o ensino de Geografia no médio. 

      Para iniciar os trabalhos decidimos partir, inicialmente, na tentativa de realizar 

um tipo de  movimento,  vórtex espaço-temporal, buscando no histórico formal do 

ensino médio público no Brasil. Na tentativa de trazermos elementos que nos 

forneçam bagagem, para realizarmos uma leitura analítica atual, capaz de nos fazer 

compreender com profundidade e refinamento as medidas das políticas curriculares 

educacionais brasileiras do ensino médio,  que ao longo a história da educação 

brasileira foram executadas e criaram os contornos que temos hoje.  

     E através da captação de dados  detalhados, das práticas diárias atuais nas 

salas de aula sob a chancela das principais diretrizes curriculares, pretendemos,  por 

meio da aplicação de  questionários, registros, relatos verbalizados e observação 

obter dos professores de Geografia e também dos alunos do ensino médio 

informações  que nos permitam pensar as principais alterações na lida docente sobre 

esse nova dinâmica.   

    Também temos como estratégia, o levantamento dos  atos oficiais, estratégias e 

o posicionamento dos principais seguimentos políticos centrais, que promovem e 

https://www.enem2017.com/
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direcionaram o ensino médio de uma escala global para o local e o movimento 

inverso de resposta a demanda internacional, o qual temos hoje no Brasil e 

especificamente em Minas Gerais em Juiz de Fora e Ubá. 

    Através do cruzamento desses dados pretendemos publicar, as realidades 

escolares diante dos efeitos das políticas curriculares sob o trabalho docente, e os 

seus impactos na  formação discente na vida escolar.  

    Acreditamos que esse recorte amostral da rede publica em Juiz de Fora e Ubá -

MG, pode  representar, o que se reproduz em muitas salas de aula em Minas Gerais e 

pelo Brasil, já que as políticas curriculares são cada vez mais comuns no sistema 

educativo. Esperamos contribuir para um diálogo franco e aberto sobre o quadro 

atual do ensino de Geografia  para professores e alunos e comunidade em geral. 

             Nosso principal objetivo é trazer elementos que coloquem em foco a 

complexidade do ensino médio atual e seus desdobramentos, no ensino de Geografia 

na perspectivas do trabalho docente, contribuindo de algum modo, para futuras 

discussões. 

Até o presente momento da pesquisa, que ainda esta em desenvolvimento, 

constatamos que o trabalho docente no ensino de Geografia no médio passa 

turbulências profundas e delicadas tanto dentro como extra sala de aula, e 

compromete a formação geográfica de muitos alunos, podendo chegar representar 

milhões alunos, todos os dias. 
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O ENSINO DE SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CONSTRUÇÃO OU OMISSÃO DO CONHECIMENTO? 

 

Edmar Augusto Semeão Garcia157 
Camila Souza Silveira158 

Raissa Maia Bacos159 
 

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a Educação de Jovens e Adultos no que tange a 
oferta do conteúdo de Sociologia nesta modalidade de ensino. A metodologia que orientou 
esta pesquisa foi baseada em análise documental através de sites do governo acerca da 
temática e entrevistas com estudantes da EJA, pretendemos expor como o conteúdo de 
Sociologia é abordado neste tipo de ensino e, através do currículo base, duração do curso e 
tempo de aula, teceremos comentários no sentido de identificarmos se a Sociologia opera 
como construção ou omissão do conhecimento. 
Palavras-Chave: Sociologia, Educação de Jovens e Adultos, Ensino, Educação. 

 

 

Introdução 

 

Os saberes presentes no currículo da educação básica regular são necessários 

para a formação técnica dos estudantes e ajudam na constituição enquanto cidadãos 

para um convívio social pacífico e respeitoso. Com a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) não é diferente. As suas disciplinas possuem um caráter diferente do ensino 

regular, no entanto, são necessários para a formação e certificação. 

A EJA compreende um conjunto muito rico de processos e práticas formativas 

relacionadas à obtenção e ampliação de conhecimentos, competências técnicas e 

profissionais e habilidades socioculturais que se desenvolvem não necessariamente 

em ambiente escolar, realizando-se na família, nos locais de trabalho, nos espaços de 

convívio sociocultural e lazer, nas instituições religiosas assim como nos meios de 

informação e comunicação, estendendo-se desta maneira por diversos domínios da 

vida social. 

                                                           
157 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – edmar.garcia@ich.ufjf.br 
158 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – camila.silveira@ich.ufjf.br 
159 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – raissamb@yahoo.com.br 
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Esta modalidade, conhecida como EJA, constitui-se como uma oferta de acesso 

à educação àqueles que por diversos motivos não conseguiram concluir o ensino 

fundamental e/ou médio. Este ensino caracteriza-se pela possibilidade de concluir 

tanto o ensino fundamental I e II quanto o ensino médio em um tempo menor que o 

ensino básico regular. Neste sentido, enquanto o ensino regular possibilita ao 

estudante a conclusão em nove anos e ensino médio com três, a EJA oferece em dois 

anos cada etapa do ensino fundamental. Já o ensino médio, em um ano e meio. 

A possibilidade de obter uma formação da educação básica em um tempo 

menor que a educação regular, nos motivou nesta pesquisa. Embora todo o ensino 

seja pautado pela Lei de Diretrizes Básicas de 1996 (LDB), em conjunto com a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica 

(CEB) de 2000, estabelece um conteúdo básico para que estes jovens e adultos 

consigam concluir as etapas de ensino no tempo estipulado para conclusão. 

É evidente que todos saberes necessários para esta formação possuem um 

currículo sucinto. Entretanto, o objetivo deste trabalho é entender como a disciplina 

de Sociologia está contribuindo para o acesso ao conhecimento científico deste saber 

escolar ou operando como agente omissor. Portanto, a partir do currículo da 

Educação de Jovens e Adultos, da didática do professor e seu planejamento de aulas, 

bem como seu livro didático, tentaremos compreender como a Sociologia atua.  Em 

tempo, é importante salientar que teremos como parâmetro o currículo de Sociologia 

do Ensino Médio regular para que tenhamos adjetivos capazes de contribuir com esta 

pesquisa aos interessados nesta temática. 

O trabalho está organizado em três partes, primeiro traremos uma 

contextualização da EJA no Brasil, em seguida uma analise sucinta sobre o currículo, 

e por ultima traremos as nossas considerações acerca da Sociologia da Educação de 

Jovens e Adultos enquanto disciplina que se propõem a desnaturalizar o universo em 

que vivemos. 
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Afinal, o que é Educação? 

 

Paulo Freire nos diz no texto “Desafios da educação de adultos ante a nova 

reestruturação tecnológica” que “A educação é sempre uma certa teoria do 

conhecimento posta em prática [...]” (2003b, p.40). Sendo assim, podemos entender 

que a educação seria um certo conjunto de ideias relativas ao conhecimento sendo 

apreciadas e praticadas. A educação é construída ao longo dos anos, através de 

situações presenciadas e experiências vividas. 

Para Demerval Saviani educação é concebida como "produção do saber". 

Saviani (1991, p. 29) destaca o currículo escolar, a escrita e o conhecimento científico, 

colocando a escola como mediadora entre o saber popular (senso comum) e o saber 

erudito (ciência). "Pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber espontâneo ao 

saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita". A igualdade para Saviani 

estaria no acesso ao saber cientifico, desnaturalizando e superando o senso comum. 

Tecnicamente falando, a educação é o processo de desenvolvimento das 

faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de promover sua 

contínua socialização. No Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a 

Educação institucionalizada divide-se em dois níveis, a educação básica e o ensino 

superior. A educação básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio. Educação (do latim educations) no sentido formal é todo o 

processo contínuo de formação e ensino aprendizagem que faz parte do currículo 

dos estabelecimentos oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados. 

 

A Educação de Jovens e Adultos, do início a consolidação no país 

 

Apesar do pensamento pedagógico e das políticas públicas de educação 

escolar de jovens e adultos adquirirem feições próprias apenas na segunda metade 

do século XX, a ação educativa junto a adolescentes e adultos no Brasil não é algo 

novo, ela está presente como segmento de ensino desde a década de 60 através do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização conhecido como MOBRAL160 e com o 

                                                           
160 O Movimento Brasileiro de Alfabetização foi criado pela Lei 5.379 de 15 de Dezembro de 1967.  
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surgimento do Ensino Supletivo na década de 70. Tais modelos de ensino baseavam-

se na constituição do país em que atribuía responsabilidades do Estado em ofertar 

educação pública e de qualidade a população. No entanto, somente com a 

Constituição de 1988 este direito é ampliado a toda a população, sem distinção. Tal 

perspectiva de ensino visava reparar uma desigualdade social oriunda do Estado no 

que se refere a oferta igualitária e acessibilidade de todos à Educação básica. 

Após ganhar legitimidade por meio do documento que estabelece os direitos e 

deveres do Estado e da Sociedade Civil, outro marco importante foi a criação da Lei 

de Diretrizes e Bases da educação. Criada em 1996, este documento definiu que: 

 

a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 
própria. 
 
 

Ademais, este documento destaca ainda que:  

 

“§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 
exames.” 

 

Conquanto, é importante destacar que a LDB e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) referentes ao ensino da EJA estabeleciam tanto a sua 

obrigatoriedade no que tange a oferta a população carente quanto conteúdos básicos 

para a formação destes. Entretanto, caberia aos estados e cidades a definição do 

currículo, que seria definido de acordo com as necessidades da comunidade escolar. 

A Educação de Jovens e Adultos possui uma carga horária de aula inferior ao Ensino 

regular. Neste sentido, ao analisarmos a carga horaria para a conclusão destas 

modalidades de ensino, podemos compreender que a EJA possui uma significativa 

perda de conteúdo.  

É de suma importância deixarmos claro que os objetivos de cada modalidade 

são distintos, isto é, cada um possui um público-alvo. Sendo assim, cada uma delas 

leva em conta os parâmetros curriculares pré-determinados, e não podemos esquecer 
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o fator experiencial, o objetivo pessoal de cada estudante é diferente e suas vivencias 

os diferem.  

Na EJA, em grande parcela dos casos podemos identificar indivíduos que 

desejam apenas concluir o ensino fundamental e/ou médio, visando sua satisfação 

própria, enquanto no ensino médio regular podemos identificar que os desejos em 

sua maioria estão relacionados a inserção ao mercado de trabalho ou acesso ao 

Ensino Superior. 

Segundo dados do INEP (2013) o número de estudantes matriculados na 

modalidade EJA é mais de 3,7 milhões de pessoas, dados da PNAD/IBGE (2013) 

apontam que da população com 15 anos ou mais de idade, 13,3 milhões são 

consideradas analfabetas, isso nos mostra que o nosso Sistema está falhando em 

algum momento. É possível apontarmos que o subfinanciamento na Educação de 

modo geral tem se feito visível de forma clara neste segmento de ensino. É 

importante que haja esforços dos nossos representantes, para que as escolas possam 

ter politicas de ingresso e permanecia eficazes. O acesso, ingresso, permanência e 

conclusão dos estudos a essa grande parte da população que praticamente são 

excluídos do nosso país precisa ser levado a sério já que a limitação de 

financiamentos destinados a EJA ainda é um problema a ser resolvido (HADDAD e 

DI PIERRO, 2000).  

É possível perceber o descaso com a EJA quando notamos alguns detalhes, 

como a improvisação no uso de instalações, professores dando aulas de disciplinas 

que não possuem habilitação especifica para tal, isso na maioria das vezes causa um 

atendimento precário. Outro fato importante a ser destacado é a flexibilização 

necessária ao atendimento das necessidades dos alunos, o que muitas vezes leva a 

população a não ver a EJA com a mesma credibilidade que o ensino regular, 

causando uma baixa no número de matrículas e consequentemente um menor 

investimento nesse seguimento educacional. 
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Construção ou omissão? 

 

Reiterando a assertiva apresentada anteriormente, a perda de conteúdo na EJA 

é evidente, sendo assim até que ponto as limitações do currículo podem ser 

consideradas como omissão do conhecimento? 

Pudemos observar através da didática e exposição do conteúdo pelo professor 

na EJA e o currículo básico de Sociologia, que os estudantes que aderiram a esta 

modalidade de ensino possuem uma perda significativa de conteúdo. Neste aspecto, 

notamos uma omissão do conhecimento à medida que, o currículo possui limitações 

quanto ao conteúdo sintetizado. No que se refere ao livro didático, notamos que um 

mesmo exemplar contempla todas as Ciências Humanas, trazendo conteúdos vagos e 

extremamente resumidos, mais uma vez refletindo o esvaziamento de conteúdo para 

cumprimento de um prazo. 

Tendo em vista a realidade de tempo e conteúdos escassos para a apreensão 

dos conteúdos é necessário que professores e alunos se esforcem em dobro, para que 

todo o programa seja cumprido até o final do curso. É preciso, por parte do 

professor, uma maestria em traduzir os conteúdos acadêmicos da disciplina para o 

ensino médio, tendo em vista a redução da carga horária. 

 

Considerações Finais 

 

Após a análise dos dados e entrevista com alunos em uma Escola Estadual e 

uma Federal de Juiz de Fora, conseguimos perceber que apesar de se sentirem 

vitoriosos por voltarem a escola, alguns alunos se sentem também excluídos e 

estigmatizados por estarem na EJA. Norbert Elias nos mostra em seu livro “Os 

Estabelecidos e os Outsiders” como existe uma grande relação de poder entre esses 

dois grupos. Aproximando a nossa realidade ao livro, percebemos como é latente a 

relação de poder entre os jovens que estão no ensino regular e os jovens e adultos da 

EJA, o que os leva a crer terem um menor valor humano. Ao refletirmos sobre as 

entrevistas, entendemos a importância de uma abordagem mais completa sobre os 
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conceitos sociológicos, pois a aplicação de alguns conceitos poderia levar os alunos a 

desnaturalizar a ideia de inferioridade com relação aos colegas do ensino regular. 

O cumprimento do currículo é obrigatório, no entanto a realidade das escolas 

públicas brasileiras torna essa tarefa ainda mais complicada na EJA, a escola em 

questão possui um déficit no quadro docente, fazendo com que alguns momentos 

sejam comuns a prática de “subir aula”, assim o professor precisa estar em dois 

lugares ao mesmo tempo. Tal defasagem é pontuada por uma aluna, que diz que “o 

conteúdo trabalhado em sala é muito corrido, muitas vezes os professores precisam 

dar atenção a duas turmas ao mesmo tempo, aí apesar da paciência dos professores 

não conseguimos aprender o que deveríamos da forma certa”. 

O retorno à escola faz com que os jovens e adultos se sintam pertencentes ao 

mundo, apesar de todo o sentimento de exclusão na comunidade escolar, quando 

passamos para um contexto mais amplo o sentimento se modifica. A maioria dos 

alunos entrevistaram disseram que o conhecimento mais importante que a Sociologia 

fez com que eles apreendessem foi o da cidadania; para eles ser cidadão envolve uma 

serie de direitos e deveres, e a educação é um desses direitos. Portanto, ao se verem 

com um diploma do ensino médio se sentem de fato cidadãos, pois alcançaram uma 

meta educacional importante na vida dos indivíduos. 

Independente do que os motivou a parar de estudar, hoje voltam com outra 

consciência e necessidade de aprendizado, reforçando esse sentimento de 

pertencimento ao grupo, como se fosse uma ascensão social. Mesmo que o conteúdo 

não dialogue com seu cotidiano, a obtenção do diploma de ensino médio alimenta a 

alma desses estudantes e os motiva a permanecer na luta.  

A despeito da expectativa desnaturalizadora da Sociologia enquanto 

disciplina no ensino básico, observamos que ela reitera alguns pensamentos do senso 

comum, como o fato de só ser cidadão quem “possui estudo”, como dito por um 

aluno entrevistado. Ousamos dizer que a Sociologia, da forma como tratada na EJA 

vem reforçar alguns estereótipos, e deixamos a pergunta para trabalhos posteriores, é 

possível trabalharmos de forma inovadora, que faça com que o conteúdo seja de fato 

apreendido tendo em vista a carga horária reduzida, a realidade dos alunos e das 

escolas públicas brasileiras? 
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Resumo 
Este trabalho tem como finalidade apresentar os resultados do projeto de pesquisa “Estado 
da arte do ensino de Sociologia na Educação Básica: o que dizem as dissertações e teses sobre 
o tema”, apoiado pelo Programa de Iniciação Científica BIC/UFJF. O objetivo central foi 
realizar uma investigação do tipo estado da arte das produções acadêmicas no campo da 
pós-graduação strictu senso, analisando dissertações e teses que abordam a temática do 
ensino de Sociologia no Ensino Médio. A pesquisa se orientou pelos pressupostos da 
investigação do tipo estado da arte, conforme descrito por André et al (1999). Nossas 
estratégias consistiram em: 1º) mapear e quantificar a produção sobre ensino de Sociologia, 
no período 1996 a 2015; 2º) categorizar e descrever a produção encontrada e 3º) analisar e 
(re)escrever a história da consolidação da Sociologia como disciplina escolar e do ensino de 
Sociologia como campo de pesquisa no Brasil. Apesar das pesquisas do tipo estado da arte 
sofrem críticas em relação ao seu alcance, por se valerem, muitas vezes, de uma leitura 
parcial dos trabalhos, concordamos com Handfas e Maçaira (2014) ao afirmarem que a 
pertinência de pesquisa como a que apresentamos aqui, se dá pela necessidade de 
conhecermos a construção de um campo de estudos, neste caso, o campo do ensino de 
sociologia na escola básica. 
Palavras-chave: Estado da arte, Ensino de Sociologia, Educação Básica. 

 

 

Apresentação 

 

O Ensino de Sociologia no contexto do Ensino Médio vem se consolidando no 

sistema educacional brasileiro, após a promulgação da lei que torna a disciplina de 

Sociologia obrigatória nos currículos de todas as séries do Ensino Médio (BRASIL, 

2008).  

Entre os professores que atuam com esta disciplina, não há uma orientação 

didático-metodológica que norteie o fazer pedagógico. Não há, também, no campo 

mailto:a.mandafontesalves@gmail.com
mailto:edmar.garcia@ich.ufjf.br
mailto:Katiuscia.vargas@hotmail.com
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da Sociologia, um consenso em relação a que conteúdos devem ser trabalhados com 

os jovens. Embora tenham sido elaboradas as Orientações Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), o caderno que trata do Ensino de Sociologia, 

não traz com clareza os conteúdos e habilidades que devem ser desenvolvidas. 

Importa dizer, ainda, que estamos em vias de aprovação da Base Nacional Curricular 

Comum – BNCC para o Ensino Médio e, este documento, em que pese todas as 

críticas que vem sendo tecidas a respeito de seu processo de elaboração, procura 

apresentar de forma mais objetiva os conteúdos a serem trabalhados em Sociologia 

nas séries que compõem o ensino médio. Mesmo diante desses processos de 

organização curricular, a Sociologia ainda se configura numa disciplina marginal, 

pois mesmo diante da sua, até então, obrigatoriedade, ocupa um tempo mínimo de 

50 minutos semanais na carga horária dos estudantes. 

Nesse contexto de intermitência da presença/ausência da sociologia nos 

currículos escolares e do seu, ainda, processo de institucionalização, nos propusemos 

a investigar como a temática do ensino de sociologia na escola básica vem sendo 

pesquisada nos programas de pós-graduação de universidades brasileiras.  

No intuído de ampliar o conhecimento acerca da consolidação do ensino de 

Sociologia no Brasil esta pesquisa teve como objetivo realizar uma investigação do 

tipo estado da arte das produções acadêmicas no campo da pós-graduação strictu 

senso, analisando dissertações e teses que abordam a temática do ensino de Sociologia 

no Ensino Médio.  

A proposta de pesquisa surgiu a partir dos encontros do projeto de Iniciação à 

Docência – PIBID/Ciências Sociais. Nas reuniões de estudo sentimos a necessidade 

de expandir o arcabouço teórico sobre o ensino de Sociologia, tendo uma visão mais 

ampliada deste campo de estudo que, por ser relativamente recente, ainda se 

configura num espaço aberto para investigações de diferente natureza. 

Na discussão acerca dos resultados que consolidamos, procuramos fazer uma 

relação destes com outros estudos do tipo estado da arte que foram produzidos por 

outros pesquisadores do campo, dentre os quais podemos citar os trabalhos de 

Handfas e Maçaira (2014); Handfas (2011) e Oliveira (2013). 

A seguir, apresentaremos a metodologia que norteou a pesquisa. 
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Percurso metodológico 

 

A pesquisa se orientou pelos pressupostos da investigação do tipo estado da 

arte, conforme descrito por André et al (1999).  Nos últimos quinze anos, tem-se 

produzido um conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela denominação 

“estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Frigotto e Ciavatta (2006) apontam 

que os “estados da arte” têm tradição pequena no Brasil e que, com o crescimento da 

produção científica a partir de 1990, eles se tornaram uma necessidade, visto que 

permitem o “mapeamento do conhecimento produzido, das questões emergentes ou 

ainda abertas à pesquisa – o que implica um inventário do que se produziu no 

período de tempo que se deseja investigar ou ter como ponto de partida para novos 

estudos” (p.71). 

Considerando-se essas pesquisas, acreditamos que nossa proposta ajusta-se à 

perspectiva metodológica que vem sendo desenvolvida pelas mesmas, sustentando: 

(1) uso de uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que se busca investigar; (2) mapeamento e 

categorização da produção a partir de suas características, definindo os trabalhos 

individualmente e no conjunto; (3) identificação e análise dos aspectos e dimensões 

que vêm sendo destacados e privilegiados em determinado período e local e (4) 

verificação e análise das formas e condições em que têm sido produzidas as 

pesquisas. 

Baseando-nos no trabalho de André et al (1999), que entende o “estado da 

arte” como uma síntese integrativa do conhecimento sobre um tema, optamos por 

considerar as produções do tipo dissertações e teses produzidas nos programas de 

pós-graduação das diferentes universidades brasileiras. Portanto, entendemos que 

esta metodologia de caráter inventariante e descritivo nos permitiu analisar as 

produções e, assim, atingir os nossos objetivos. 

Iniciamos a pesquisa fazendo uma busca no banco de teses e dissertações da 

CAPES, delimitando a pesquisa a partir dos seguintes descritores: ensino de 

sociologia; sociologia e ensino médio e currículo de sociologia. Essa primeira busca 

no levou a outras bases de dados, como por exemplo, os sites dos programas de pós-



     1200 

 

 
ANAIS - IV Semana da FACED | IX Semana da Educação | XII Seminário anual de pesquisa em Educação do PPGE  

 

graduação onde os trabalhos foram defendidos e alguns sites de laboratórios de 

ensino de sociologia que abrigavam informações sobre teses e dissertações 

defendidas no campo do ensino de sociologia. Os trabalhos encontrados foram 

baixados na íntegra, catalogados em fichas de análise específicas para posterior 

análise.   

Realizamos um primeiro levantamento quantitativo de todos os trabalhos 

encontrados e, posteriormente à análise de cada produção, chegamos a algumas 

categorias temáticas que retratam qualitativamente a discussão central de cada 

pesquisa. No total foi possível elaborar seis categorias, a saber: 1) Currículo de 

Sociologia na escola básica; 2) Formação de professores de Sociologia; 3) Recursos 

didático-metodológicos; 4) Institucionalização da Sociologia como disciplina escolar; 

5) Práticas pedagógicas no Ensino de Sociologia e 6) Sociologia da Educação. 

Na seção a seguir, apresentaremos os resultados deste estudo. 

 

O que nos dizem as dissertações e teses sobre o ensino de sociologia no Brasil 

 

Passaremos agora a apresentar os resultados que este estudo produziu a partir 

do levantamento e análise das dissertações e teses sobre ensino de sociologia entre os 

anos de 1996 e 2015.  No que se refere aos dados quantitativos, foi possível identificar 

e catalogar 59 trabalhos161, sendo 49 dissertações e 10 teses.  O gráfico a seguir 

apresenta a distribuição do quantitativo de trabalho por ano, sendo que o nosso 

recorte temporal foi de 1996 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
161

 Encontramos mais 8 trabalhos, mas não tivemos acesso aos arquivos e, portanto, não utilizamos como dado 

de pesquisa. 
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Gráfico 1 - Dissertações e teses por ano de publicação 
 

 

 
Fonte: Dados organizados pelos autores. 

 

O gráfico 1 nos dá uma visão geral das dissertações e teses por ano de 

publicação. O que podemos perceber é que há um crescimento significativo no 

número de trabalhos sobre a temática do ensino de sociologia no ensino médio a 

partir do ano de 2009. Tal fato pode se justificar pela presença obrigatória da 

sociologia nos currículos escolares a partir de 2008. Esse episódio abre um campo de 

pesquisa amplo para aqueles que se voltam para investigar como a sociologia vem se 

institucionalizando na escola básica.  

Importa ressaltar que pesquisas que visam construir um estado da arte das 

produções no campo do ensino de sociologia já vem ocorrendo desde 2003, quando 

pesquisadores do campo das Ciências Sociais e da Educação já se voltavam para esse 

estudo (MORAES, 2003; SILVA, 2003; MAÇAIRA, 2010).  Um ponto a ser destacado é 

que nas pesquisas do tipo estado da arte já realizadas sobre a temática que se dedica 

este artigo não apresentam uma uniformidade de dados em relação ao quantitativo 

de trabalhos registrados. Segundo Handfas (2011), o desequilíbrio nos levantamentos 

já realizados pode se justificar pelo fato de que o espaço de tempo entre cada um 

deles é relativamente grande, acabando por evidenciar um panorama diferenciado 

sobre a produção de pesquisas sobre ensino de sociologia.  

Outro dado quantitativo que nos chamou atenção foi com relação a 

concentração das produções por região. Conforme demonstra o gráfico 2, o maior 
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número de trabalhos foi realizado nas regiões Sudeste (26), seguida da região Sul 

(20). 

Gráfico 2 - Dissertações e teses por região 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Dados organizados pelos autores. 
 

 O dado mostrado no gráfico 2 nos confirma a concentração de produção 

no eixo Sul-Sudeste, corroborando com estudos antes realizados que, assim como 

este, mostram que as universidades dessas regiões vêm concentrando o maior 

número de produções sobre ensino de sociologia. O estudo realizado por Handfas 

(2011) demonstrou que o maior quantitativo das produções acadêmicas está nos 

Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Podemos dizer que tal panorama esta 

diretamente relacionado com o fato da comunidade acadêmica das instituições 

públicas de ensino superior das regiões Sul e Sudeste ter se implicado mais 

diretamente com as questões teóricas e práticas do ensino de sociologia. 

Com relação ao número de trabalhos por programas de pós-graduação, A 

partir do podemos perceber pelo gráfico 3 que a maioria dos trabalhos localizados 

são vinculados a Programas de pós-graduação em Educação, perfazendo um total de 

29 trabalhos, seguidos de 26 trabalhos nos programas de pós-graduação em 

Sociologia e em Ciências Sociais.  
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Gráfico 3 - Dissertações e teses por programa de pós-graduação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados organizados pelos autores. 
 

Esse panorama nos permite dizer que as questões relacionadas à Sociologia 

como saber escolar e a formação de professores para atuarem no ensino médio vem 

gradativamente ocupando um espaço maior no campo das Ciências Sociais, mesmo 

havendo um número maior de trabalhos na educação. Tal fato sinaliza para uma 

reflexão importante acerca da formação no âmbito dos cursos de graduação em 

Ciências Sociais: se o número de pesquisas com o tema ensino de sociologia vem 

crescendo na pós-graduação, por que essa realidade não reflete na reconfiguração da 

graduação, na medida em que ainda verificamos uma supervalorização do 

bacharelado em detrimento da licenciatura? Os professores que vem atuando no 

ensino médio brasileiro estão sendo formados, ainda, num modelo em que a 

licenciatura ocupa um lugar marginal se considerarmos a sua relação com a formação 

do bacharel em Ciências Sociais, reforçando a dicotomia histórica entre bacharelado e 

licenciatura. 

Outro interesse nesta pesquisa foi procurar identificar as metodologias 

utilizadas nos trabalhos. Observamos que a metodologia predominante nas 

pesquisas foi do tipo revisão bibliográfica, contabilizando 22 estudos. Em seguida 

aparecem a análise documental (19) e a observação participante (15). É importante 

ressaltar que em todos os trabalhos verificamos uma associação de diferentes 

recursos de produção de dados, como por exemplo, a observação participante e a 
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utilização de entrevistas ou questionários. Como se pode perceber, as metodologias 

recorrentes fazem parte do contexto das pesquisas qualitativas, de cunho 

exploratório. 

 

Gráfico 5 – Tipos de Metodologia utilizada nas pesquisas 

 
Fonte: Dados organizados pelos autores 

 

No que se refere a categorização dos trabalhos pelas temáticas mais 

recorrentes, os resultados parciais nos permitem organizar as pesquisas em, pelo 

menos, seis temáticas, a saber: Currículo de Sociologia na escola básica (23); 

Formação de professores de Sociologia (12); Recursos didático-metodológicos (10); 

Institucionalização da Sociologia como disciplina escolar (08); Práticas pedagógicas 

no Ensino de Sociologia (04); e Sociologia da Educação (02)  
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Gráfico 6 - Dissertações e teses por área temática 

 
Fonte: Dados organizados pelos autores. 

 

Pelos dados apresentados, já é possível constatar que existe uma grande 

preocupação por parte dos pesquisadores no que se refere à consolidação da 

Sociologia como disciplina escolar, especialmente no que toca as discussões sobre o 

currículo de Sociologia no Ensino Médio. Essa tendência se justifica, entre outras 

razões, pelo fato de que a sociologia vigora nos currículos do Ensino Médio há 

apenas 8 anos, sendo, ainda, necessário criar uma identidade para esta disciplina, 

definindo qual é o seu papel na formação dos jovens.  

No estudo realizado por Handfas e Maçaira (2012) a análise das dissertações e 

teses entre os anos de 1993 a 2012 também demonstrou um maior número de 

trabalhos no como do currículo. Como nossa pesquisa avança em relação ao ano de 

2013, se estendendo até 2015, podemos dizer que tal tendência só vem crescendo ao 

longo dos anos. Nossa hipótese é que tal crescimento poderá ser ainda maior tendo 

em vista os acontecimentos que atravessam o ensino de sociologia na escola básica no 

último ano, quais sejam: a formulação da Base Nacional Curricular Comum – BNCC 
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e a famigerada Reforma do Ensino Médio, que coloca em risco a presença da 

sociologia no ensino médio. 

 A formação de professores de sociologia foi a segunda categoria mais 

recorrente, demonstrando que esta tem sido uma preocupação de pesquisadores que 

se dedicam a investigar o ensino de sociologia na escola básica no Brasil. Como 

mencionado em outro momento deste artigo, a formação de professores de sociologia 

no Brasil enfrenta um debate histórico sobre a relação entre bacharelado e 

licenciatura, sendo esta última delegada a uma posição de menos prestígio no 

contexto da formação na graduação. Por outro lado, sabemos que nos últimos anos o 

maior campo de trabalho para os egressos dos cursos de Ciências Sociais tem sido as 

escolas de educação básica públicas e privadas do pais. Tal fato nos sinaliza para a 

necessidade de se pensar como os cursos de ciências Sociais vem lidando (ou 

evitando) lidar com a realidade de formar professores, também, para atuarem na 

escola básica. 

 

Considerações Finais 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar os resultados da pesquisa sobre o 

estado da arte das dissertações e teses sobre ensino de sociologia produzidas nos 

programas de pós-graduação das universidades brasileiras entre os anos de 1996 a 

2015.  

O levantamento realizado se baseou na busca pelas produções no banco de 

teses e dissertações da CAPES como fonte principal de pesquisa. Secundariamente 

fizemos a busca dos trabalhos nos sites dos programas de pós-graduação e nos sites 

de alguns laboratórios de ensino de sociologia. Encontramos um total de 67 

trabalhos, entretanto, só conseguimos ter acesso ao texto na íntegra de 59 produções. 

Por impossibilidade de fazer uma análise mais apurada dos oito trabalhos que não 

foram encontrados na íntegra, optamos por descarta-los.   

Este estudo tem se revelado para nós de grande relevância para o campo das 

Ciências Sociais. Ao longo do período estudado identificamos que os programas de 

Ciências Sociais começaram a admitir pesquisa no campo do ensino de sociologia e 

da formação de professores para a educação básica. Assim como Handfas e Maçaira 
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(2012), nós chegamos a conclusão de que os resultados apresentados neste estudo 

ajudam a desconstruir a ideia de que a produção no campo do ensino de sociologia 

no Brasil é incipiente.  

O aumento das produções a partir dos anos 2000, em particular a partir de 

2008, refletem a realidade da implantação de um currículo para o ensino médio que 

torna a sociologia uma disciplina obrigatória. Tal fato decorre de uma mobilização de 

grupos de pesquisa e de movimentos políticos que se envolveram diretamente na 

luta pela inclusão desta disciplina na escola básica. 

No que se refere as categorias temáticas, ressaltamos a predominância dos 

estudos que tiveram o foco no currículo e na formação de professores, 

respectivamente. A primeira categoria tem uma relação direta como a consolidação 

da sociologia como um saber escolar e mobiliza os pesquisadores na busca por uma 

compreensão de qual o seu papel no ensino médio e que conteúdos ensinar para os 

jovens. A segunda, por sua vez, se relaciona a como os professores de sociologia vem 

sendo formados nas instituições de ensino superior, fazendo com que questões 

acerca da valorização da licenciatura e a sua relação com o bacharelado seja colocada 

em questão, no sentido de superar a histórica dicotomia entre uma e outra 

habilitação. 

Nos chamou atenção o pouco volume de trabalhos nas categorias que se 

relacionam mais diretamente a atuação do professor em sala de aula. Encontramos 

apenas quatro trabalhos que enfocavam aspectos metodológicos do ensino de 

sociologia. Esse contexto demonstra a necessidade de ampliar o número de pesquisas 

que tem como objetivo problematizar a formação dos professores de sociologia e a 

sua prática pedagógica. Essas duas temáticas se configuram, hoje, como grandes 

desafios não apenas para os pesquisadores do campo da Educação e das Ciências 

Sociais, mas também, para professores que estão em atividade nas escolas públicas e 

privadas de todo o país, visto que as experiências acumuladas em sala de aula são 

importantes referenciais para se pensar novas políticas em relação à formação inicial 

e continuada desses docentes. 
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Apesar das pesquisas do tipo estado da arte sofrem críticas em relação ao seu 

alcance, por se valerem, muitas vezes, de uma leitura parcial dos trabalhos, 

concordamos com Handfas e Maçaira (2014), quando essas autoras afirmam que,  

sua pertinência se dá pela necessidade de conhecermos a trajetória de um 
campo de estudos, cuja produção de conhecimento cresce conforme o debate 
sobre o retorno da sociologia nos currículos escolares se identifica no início 
da década de 2000. Entendemos que essa produção de tendência crescente 
necessita ser mapeada e analisada, de modo a tornar conhecido um campo 
que ainda precisa ser caracterizado (HANDFAS, MAÇAIRA, 2014, p.46). 

 

Por hora é o que podemos apontar como resultados e considerações parciais 

deste estudo. Esperamos, com isso, poder (re)escrever a história da 

institucionalização da sociologia como saber escolar no contexto brasileiro. 
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UM OLHAR CONTEMPORÂNEO SOBRE O CURRÍCULO ESCOLAR 

 

                                                                                                          Patrícia Peluso Condé 
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A análise do contexto educacional e curricular brasileiro exige a compreensão 

da evolução do pensamento pedagógico no país e sua influência na ação docente. 

Para tanto, torna-se necessária a pesquisa bibliográfica, tendo como referência a 

história e a origem do currículo e as mudanças ocorridas frente às questões atuais.  

Isso posto, buscou-se referencial teórico que pudesse subsidiar este estudo, através 

do qual foi constatado que o currículo encontra-se permeado de ideologia, cultura e 

relações de poder, sendo, também, inseparável da cultura. Tanto a teoria educacional 

tradicional como a teoria crítica veem nele uma maneira institucionalizada de 

transmitir a cultura de uma sociedade. Devido a isso, considera-se o currículo como 

meio ideal para a transformação, ou manutenção, das relações de poder e, portanto, 

das mudanças sociais. Para Moreira e Silva (1997, p.28), “o currículo é um terreno de 

produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como 

matéria-prima de criação e recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”. 

O currículo escolar possui ação direta na formação e desenvolvimento de 

alunos assim como de futuros professores. Percebe-se, pois, que a cultura, ideologia e 

poder nele configurados são determinantes no resultado educacional que será 

produzido. É importante ressaltar que o currículo constitui o elemento central do 

projeto pedagógico, uma vez que viabiliza o processo de ensino – aprendizagem. 

Para Sacristán (1999, pg.61), "o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade 

exterior à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a 

aprendizagem dos alunos". Portanto, o currículo não é um elemento neutro de 

transmissão de conhecimento. Como já colocado, está atravessado por relações de 

poder e é a expressão de interesses e forças que atuam no sistema educativo em um 

dado momento.  

mailto:patricia.peluso.conde@gmail.com
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Para compreender melhor a importância do currículo no processo 

educacional, faz-se necessário contextualizá-lo no pensamento pedagógico brasileiro. 

De acordo com Moreira e Silva (1997), o currículo teve sua origem no Brasil a partir 

dos anos 1920 e 1930, tendo como parâmetro teorias originadas, principalmente, nos 

Estados Unidos, com forte influência de John Dewey e Kilpatrick, que criticavam 

currículos tradicionais elitistas e defendiam ideias progressistas. 

É importante considerar que até então os conteúdos escolares nas escolas brasileiras 

encontravam-se fortemente influenciados por concepções jesuíticas, ou seja, o 

currículo tradicional de todas as escolas do país perpetuava concepções educativas 

que remontavam ao período colonial. 

Os pensamentos sociológicos de Comte e Durkheim contribuíram para 

acentuar o caráter enciclopédico do currículo brasileiro, visto que este se tornou mais 

extenso nas áreas de Português, Matemática e Geometria nas séries iniciais e passou 

a enfatizar ainda mais a Educação Moral e Cívica, conteúdo indispensável na 

formação de um país que buscava trilhar o caminho da ordem e do progresso, 

próprio do positivismo da época. 

Após a Primeira Guerra Mundial, a educação passou a ser vista como a mais 

poderosa ferramenta de reconstrução social, política e moral. Nesse cenário pós-

guerra, o currículo tornou-se algo a ser programado a partir da análise científica das 

atividades humanas. Passou-se a não considerar ou aceitar concepções vagas de 

objetivos educacionais, ou seja, nessa perspectiva, o currículo não mais seria 

constituído a partir do acervo da humanidade, mas deveria abranger um número 

ilimitado de atividades humanas, hábitos, capacidades etc. Era a corrente tecnicista 

que nas décadas de 1960 a 1970 sufocou as ideias da Escola Nova que vigoravam no 

cenário educacional. 

Nessa mesma época, no Brasil, as escolas e os educadores receberam 

influências de vários tipos de abordagens teóricas, algumas até mesmo 

contraditórias. Chegaram até nós correntes psicológicas, de cunho behavorista assim 

como a teoria do capital humano, de cunho funcionalista, idealizada por T. W. 

Schultz, de Chicago. Esta vinha ao encontro da preocupação, vigente nos países 
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desenvolvidos, com o gigantismo dos sistemas educacionais, extremamente 

dispendiosos para os cofres públicos. 

Simultaneamente apareceram estudos críticos sobre o problema da desigualdade de 

oportunidades entre os indivíduos provenientes de diferentes classes sociais. Essa 

abordagem, que trazia à tona a distribuição desigual do conhecimento e o controle 

social da transmissão cultural, encontrou ressonância nas obras de Paulo Freire. 

Freire, citado por Moreira (1990), propunha superar o currículo tradicional, abstrato, 

teórico e dissociado do cotidiano.  

A década de 1980 foi marcada, no Brasil, pelo aparecimento de vários estudos 

sobre o conteúdo escolar e o funcionamento interno das escolas brasileiras, que 

proporcionaram uma leitura crítica e transformadora do currículo. Pode-se perceber 

que a construção curricular não ocorreu sob uma única ideologia; sofreu influência 

de tendências e interesses distintos, provando, dessa forma, que é impossível 

desvincular o currículo da constituição histórica e social.  

Se, por um lado, o currículo (embrião da escola para todos) revelou preocupação com 

a extensão quantitativa da educação escolar, por outro não cultivou, a princípio, 

estudos sobre a compreensão do papel da escola, preocupando-se apenas em buscar 

racionalmente maneiras de atender demandas econômicas imediatas e produzir um 

pensamento único homogêneo e pretensamente neutro. Debates teóricos sobre a 

prática curricular e a inclusão social têm mostrado o quanto a sociedade do século 

XXI revela e oculta pressupostos e intencionalidades da educação, o que torna mais 

urgente o avanço na reflexão sobre a teoria e a prática curriculares. 

A educação escolar tem sido considerada um direito que o Estado deve garantir a 

todo cidadão e é um direito subjetivo de cada um receber educação escolar de 

qualidade, necessária para qualificá-lo para inserir-se na sociedade. Dessa forma, o 

currículo escolar deve garantir a qualidade social do ensino oferecido e permitir que 

os estudantes possam ascender aos níveis superiores de ensino. Porém, não é essa a 

realidade nas escolas do Brasil. 

O impacto mais evidente das mais recentes reformas educacionais de caráter 

globalizado na educação das escolas brasileiras é a produção de um distanciamento 

do modelo que a gerou, de tradição republicana. Para alinhar-se às tendências 
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internacionais e atender às pressões de demandas econômicas e políticas, a escola 

brasileira entregou-se às novas regras de financiamentos e gestão, que a direcionam a 

um modelo liberal, que vem convivendo, não muito harmonicamente, com o modelo 

anterior. 

Essa nova escola exige resultados mensuráveis e rápidos para que o país possa 

manter-se em condições de competir internacionalmente. A realidade educativa no 

Brasil, porém, está bem distante da idealizada. O país se encontra com grande 

defasagem na formação de professores, quantitativa e qualitativamente. A solução 

encontrada, então, é a utilização de currículos prescritos que trazem consigo um 

impacto imediato nas práticas pedagógicas e cujas consequências são a perda da 

autonomia dos educadores, a maximização da crença de que o papel dos professores 

é o de transmissores de conteúdo e executores de tarefas pré-determinadas por 

“especialistas em educação” além da submissão do professorado a uma estreita ideia 

de qualidade educacional.  

Um currículo prescrito que se imagina pronto, por si só já é desqualificado, em 

seu ponto de partida, como prática social. É impossível pensar o currículo sem seus 

sujeitos, pois é na prática pedagógica que o currículo ganha vida. Ele é um 

instrumento social quando permite a inserção do indivíduo na sociedade e para que 

isso ocorra, deve haver a construção permanente de uma escola que valorize o 

conhecimento e seja um espaço de convívio democrático e solidário. 

Os debates a respeito do currículo e dos critérios de sucesso são legítimos, 

porém deveriam priorizar a busca por uma escola mais eficiente e justa. Uma escola 

que conseguisse fazer com que todos os estudantes obtivessem sucesso, 

independentemente dos critérios utilizados para definir esse sucesso. De acordo com 

Perrenoud (2003), a democratização do ensino passa pelos currículos direcionados 

para o essencial e devem ter objetivos de formação explícitos e sensatos. Para ele, 

deveriam ser priorizadas aprendizagens essenciais e duráveis, em vez de uma 

aprendizagem decorada e de uma pedagogia bancária que consideraria os saberes e 

as competências como aquisições isoladas, a serem trabalhadas e avaliadas uma após 

a outra.  
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Segundo o autor, em vez de a escola fazer malabarismos com os indicadores 

das avaliações internacionais para tentar salvar as aparências, as instituições 

educacionais deveriam esclarecer seus objetivos de formação e realizar as avaliações 

de acordo com eles. O currículo deveria vir em primeiro lugar e a avaliação seria 

para verificação do que está sendo assimilado de maneira inteligente e duradoura, 

para além das rotinas escolares. 

A educação escolar como ferramenta de inclusão é um direito garantido pela 

Constituição brasileira. O analfabetismo, porém, constitui um grande problema social 

que persevera na atualidade e o Brasil é um dos países que vem há anos buscando 

alternativas teóricas e metodológicas para fazer com que esses indivíduos deixem de 

fazer parte do contingente de analfabetos e passem a ter domínio do mundo letrado. 

Em uma sociedade globalizada e competitiva, que exige cada vez mais saberes e 

competências, aqueles que não possuem esse domínio tornam-se vítimas da exclusão 

social. 

De acordo com Castells (1993), estamos vivendo em um novo contexto social, 

intitulado “sociedade do conhecimento” ou “sociedade da informação”, que exige 

dos indivíduos um perfil específico: ele deve ser capaz de viver inclusivamente nessa 

nova configuração social e quem não se adaptar ao ritmo das mudanças ficará à 

margem dessa sociedade. Nessa sociedade do conhecimento, as TICs e as mídias, de 

modo geral, estão cada vez mais presentes na vida dos indivíduos e, com isso, vemos 

surgir um novo tipo de exclusão: a exclusão digital. A sociedade do século XXI exige 

que, além do domínio do ler e escrever, sejamos também letrados digitais.  

O conceito de inclusão digital subentende que o indivíduo exerça um papel 

ativo e interativo na sociedade do conhecimento, através do uso das TICs em suas 

atividades profissionais, cotidianas, educacionais, culturais, etc. Para que isso se 

torne realidade em nosso país, é fundamental que se comece a pensar mecanismos de 

inclusão digital a serem oferecidos à população, uma vez que para Rebêlo (2005, 

pg.1) “[...]. em termos concretos, incluir digitalmente não é apenas ‘alfabetizar’ a 

pessoa em informática; é também melhorar os quadros sociais a partir do manuseio 

dos computadores". 
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A ideia implícita é de que não basta disponibilizar o acesso aos recursos 

tecnológicos; acima de tudo é necessário oferecer condições efetivas para que a 

população possa utilizá-los. Cabe, então, à escola oferecer essas condições que 

tornarão possível a inclusão digital. Porém, para que isso ocorra, é necessária uma 

ampla reforma no sistema educacional brasileiro, reforma essa que precisa atingir as 

políticas educativas, a formação de seus profissionais, a estrutura física das escolas, a 

proposta pedagógica entre outros vários fatores que precisam ser modificados para 

atender essa nova demanda.  

A análise dos currículos e propostas pedagógicas revela que muitas mudanças 

precisam ser realizadas para que as tecnologias de fato façam parte do nosso 

processo educativo formal. Ainda temos várias escolas – públicas e privadas – que 

não possuem sequer um laboratório de informática com acesso à Internet. Em um 

número expressivo de escolas, professores não fazem uso de recursos digitais em sala 

de aula, ou por não possuírem as ferramentas necessárias ou por não estarem 

preparados para utilizá-las.  

Está claro que os recursos tecnológicos, por si sós, não são garantia de melhora no 

aprendizado e na qualidade da educação, mas para Kenski (2007, pg.124), "As 

tecnologias garantem às escolas a possibilidade de se abrir e oferecer educação para 

todos, indistintamente [...]”. 

É baseado nesse ponto de vista que o uso das TICs na educação torna-se de 

extrema relevância para a redemocratização do espaço escolar e a transformação da 

escola em instrumento efetivo de inclusão social, pois haverá a ampliação de seu raio 

de ação, o que irá gerar consequentemente uma maior inserção dos seus sujeitos. É 

necessário, entretanto, que a equipe pedagógica das escolas esteja preparada para 

atuar de forma integrada, desenvolvendo ações para que os alunos possam explorar 

os recursos em prol de seu processo de aprendizagem.  

É incontestável que na maioria dos cursos de formação de professores, 

disciplinas voltadas para o uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula são 

escassas ou inexistentes. Isso gera uma situação paradoxal na educação 

contemporânea: os profissionais são pressionados a se modernizarem, inovarem suas 

práticas pedagógicas com o uso das TICs, porém eles não passaram por cursos de 
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formação voltados ao trabalho com tecnologias em sala de aula. A realidade, dessa 

forma, revela-se em sujeitos que supostamente seriam responsáveis pela 

alfabetização de outros (inclusive a alfabetização digital), incapazes, eles mesmos, de 

manusear as TICs. Torna-se de extrema relevância uma mudança na formação dos 

profissionais de educação, visto que para Kenski (2004, pg.77), "É necessário, 

sobretudo, que os profissionais se sintam confortáveis para utilizar esses novos 

auxiliares didáticos”.  

Por outro lado, é inegável o despreparo dos próprios alunos no uso da 

tecnologia em sala de aula. Talvez devido à resistência dos estabelecimentos de 

ensino em fazerem uso das TICs, quando lhes é permitido utilizarem celulares, 

notebooks ou tablets para realizarem pesquisas ou trabalhos, muitos aproveitam a 

oportunidade para acessarem as redes sociais, sem se preocuparem se deixarão 

vestígios da utilização indevida de seus artefatos tecnológicos, chegando inclusive a 

postarem fotografias em horários que supostamente estariam desenvolvendo algum 

tipo de atividade escolar. 

Fica evidente, portanto, a necessidade de reformulação no funcionamento das 

instituições escolares, suas propostas pedagógicas, grades curriculares além do 

próprio espaço físico para que a inclusão digital deixe de ser uma utopia e torne-se, 

de fato, um elemento que traga melhorias à qualidade de ensino-aprendizagem, ao 

despertar maior interesse do aluno em aprender. 

Há algum tempo, pesquisadores passaram a considerar o termo “letramento”, 

diferenciando-o da palavra alfabetização. Inspirados por Mary Kato, passaram a 

defender o princípio de que enquanto a alfabetização tornaria possível a aquisição da 

escrita por um indivíduo, o letramento faria com que ele adquirisse o sistema escrito 

de uma sociedade, focalizando seus aspectos sócio-teóricos.  

De acordo com essa perspectiva de alfabetizar letrando, a escola atual teria 

como função primordial a formação de indivíduos não apenas aptos a ler e escrever, 

mas também competentes o suficiente para usar a leitura e a escrita, envolvendo-se 

com as diferentes práticas sociais. Como estamos inseridos em uma sociedade do 

conhecimento, da informação, torna-se praticamente impossível pensar a 

escolarização de um indivíduo sem haver em seu processo ensino-aprendizagem 
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elementos que lhe permitam não apenas a compreensão, como também a interação e 

familiaridade com as TICs. Torna-se relevante, portanto, que o letramento torne-se 

mais abrangente e envolva também o letramento digital. De acordo com Aquino 

(2003, pg. 1-2), "O letramento digital significa o domínio das técnicas e habilidades 

para acessar, interagir, processar e desenvolver uma multiplicidade de competências 

na leitura das mais variadas mídias”.  

Diante disso, para ser considerado capaz de adquirir competências de 

letramento digital, o indivíduo deve ser letrado em seu idioma, possuir o domínio 

dos códigos de leitura e escrita de sua sociedade para, a partir deles, ter condições de 

manusear as TICs e fazer uso intencional delas para, assim, explorar todas as 

potencialidades que possuem. Dessa forma, a escola, os sistemas educacionais assim 

como todos os seus agentes tornam-se elementos indissociáveis para que o 

letramento digital possa acontecer. 

Se a escola não propicia elementos que permitam aos indivíduos uma 

participação crescente nas atividades que ocorrem na sociedade em que se encontra 

inserido, a educação se torna desinteressante, uma vez que se encontra desarticulada 

do contexto ao qual supostamente deveria se adequar, fato esse que contribuirá para 

o processo de exclusão social. Fica então a questão: para quem são feitos os 

currículos, repletos de conteúdos obrigatórios e saberes descontextualizados e 

ausentes de aprendizado sobre como servir-se dos saberes acumulados para de fato 

utilizá-los na vida cotidiana, familiar, política? Para Perrenoud (1999), a resposta é 

óbvia, pois os favorecidos sempre desejarão sê-lo ainda mais e vão querer dar a seus 

filhos melhores chances de seleção, porém isso acontecerá em detrimento daqueles 

para os quais a escola não desempenhará seu papel principal que é oferecer 

ferramentas para dominar a vida e compreender o mundo. 

A maioria dos programas de ensino segue um currículo formal geralmente 

elaborado por especialistas ligados ao poder educacional. Quando surge um novo 

tema – como as TICs – as instituições são pressionadas a inseri-lo na grade curricular, 

o que é feito quase sempre sem a devida preocupação em integrá-lo aos 

conhecimentos já estudados e sem verificar se essa inclusão atende as necessidades 

da sociedade. A introdução de recursos tecnológicos no contexto escolar exige o 
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redimensionamento de práticas e o comprometimento do corpo docente e discente 

assim como da direção das instituições para que o processo ensino-aprendizagem 

obtenha sucesso.  

Estamos, pois, em um momento que exige mudanças e inúmeros estudos 

apontam nessa direção. Segundo Libâneo (2001, pg. 80), "[...] a escola de hoje precisa 

propor respostas educativas e metodológicas em relação a novas exigências de 

formação postas pelas realidades contemporâneas como a capacitação tecnológica 

[...]”. 

O professor que atua no século XXI tem a seu dispor inúmeras informações e 

diferentes visões de mundo que estão à disposição nos mais variados meios de 

comunicação. Alguns desses profissionais usam as tecnologias como complemento 

em aulas presenciais, como mero suporte ilustrativo. Na realidade, educar neste 

século supõe alterar o paradigma instrucional de aprendizagem para uma 

abordagem mais interativa e, acima de tudo, como afirma Moran (2004, pg. 245), “[...] 

precisamos repensar todo o processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a 

orientar suas atividades, a definir o que vale a pena fazer para aprender, juntos ou 

separados.”  

O que fica claro hoje, no cenário educativo brasileiro, é que educar na era da 

globalização implica repensar o processo ensino-aprendizagem que leva à aquisição 

do conhecimento. O desenvolvimento do aprender a aprender é um desafio no 

campo curricular.  

O professor tem a tarefa de reconstruir sua identidade ou construir uma nova 

identidade. Professores e alunos, partícipes dessa era digital precisam criar novas 

formas de conviver e aprender em rede, para alargar os currículos através do 

enfraquecimento das fronteiras entre o “dentro” e o “fora” da escola. Ao professor 

cabe assumir o papel de mediador e problematizador de questões e torna-se 

necessária a construção de um novo papel para o aluno, já que ele não mais será o 

receptor de informações ou conteúdos. Entre as inúmeras possibilidades, a escola 

pode cultivar o protagonismo, a organização da própria aprendizagem, a pesquisa.  
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Introdução 

 

 Na sociedade há uma predominância de formações educacionais embutidas 

de interesses e objetivos relacionadas ao mundo do trabalho. Kuenzer (2011) nos 

explica que essas formações educacionais ligadas ao mundo do trabalho estão 

relacionadas a uma proposta pedagógica que é “determinada pelas bases materiais 

de produção em cada etapa do desenvolvimento das forças produtivas, para formar 

os intelectuais necessários ao desenvolvimento das funções essenciais decorrentes 

das formas históricas de divisão social e técnica do trabalho” (p. 55). 

Essas formações pedagógicas estão ligadas aos pensamentos determinados 

pela classe social dominante, no caso a burguesia, que detém as bases materiais de 

produção. Marx e Engels (1989) explicam que os indivíduos são determinados 

segundo um modo de atividade de produção, e essas determinam as relações sociais 

e políticas. Desta forma, “o que os indivíduos são depende, portanto, das condições 

materiais da sua produção” (p.13). Neste sentido, “a produção das ideias, das 

representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada à 
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atividade material e ao comércio material dos homens; ela é a linguagem da vida 

real” (p.14) e estas podem tomar as mais diversas formas, inclusive na esfera da 

educação.   

A educação é um instrumento de dominação da classe dominante, pois por 

meio dela que são transmitidos os pressupostos e as ideologias que regem a 

sociedade contemporânea, formando os indivíduos de acordo com princípios e 

interesses determinados. As pedagogias alinhadas ao pensamento dominante se 

tornam referência para a educação dos indivíduos, pois são estes que detém os meios 

materiais de produção. 

E, para entender o modelo de educação atual, objeto de disputa de interesses 

contraditórios, é necessário compreender as mudanças históricas pelas quais esse 

passou, relacionado aos modelos de formação dos trabalhadores necessários ao 

modo de produção capitalista atual, no caso o modelo toyotista ou da acumulação 

flexível. Sobre esse processo histórico da relação entre trabalho e educação na 

formação de trabalhadores, Arroyo (1989) salienta que: 

 

 

As respostas dadas historicamente à questão de como educar, formar os 
indivíduos ou como melhor produzir determinado tipo de homem tido 
como ideal está na raiz da configuração moderna do campo educativo. Essa 
questão será recolocada como central como o modo de produção capitalista, 
que não é apenas um modo novo de produzir mercadorias, mas de produzir 
indivíduos. (p. 83).  

 

 

Nas últimas décadas, nos diversos países periféricos, vêm sendo perpetuados 

pela classe dominante os ideais neoliberais, que elegeram a pedagogia das 

competências uma das formas de formação educacional alinhada aos seus interesses. 

Podemos ver este movimento a partir da década de 1990, tal pedagogia teria a função 

de alterar a relação entre trabalho e educação, adequando às novas necessidades do 

mercado produtivo e de consumo. 
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O Brasil se insere nesse movimento a partir do governo Itamar Franco com a 

elaboração do Plano Decenal de Educação Para Todos162 que, por sua vez, foi 

responsável pela construção de um consenso acerca do pacto acordado na 

Conferência Mundial de Educação Para Todos163, no ano de 1990, em Jomtien, na 

Tailândia (SHIROMA, 2000; DOS SANTOS, 2005). Tal conferência nada mais é que 

uma proposta neoliberal de educação básica destinada aos países da periferia 

capitalista.  

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo explicitar como a pedagogia 

das competências atua na formação educacional dos indivíduos, diante das 

necessidades do padrão de acumulação de capital toyotista ou da acumulação 

flexível. 

Pedagogia das competências e sua estrutura 

Para entender como a pedagogia das competências orienta para a manutenção 

da formação dos trabalhadores aliada ao padrão de acumulação toyotista ou da 

acumulação flexível, discutiremos alguns pontos que a estruturam, ou seja, seus 

propósitos, sua formulação de função da educação e da escola, do currículo e o 

trabalhador a se formar. 

 A partir do exposto, Ramos (2001), nos explica que:  

 

[...] a pedagogia das competências é [...] a forma pela qual a educação 
reconstituiu, na contemporaneidade, sua função integradora dos sujeitos às 
relações sociais de produção reconfiguradas no plano econômico – pela 
reestruturação produtiva –, no plano político – pelo neoliberalismo – e no 
plano cultural – pela pós-modernidade. Dito de outra forma, a pedagogia da 
Sociedade do Conhecimento, da Sociedade Pós-Industrial ou da Sociedade 
Pós-Moderna.” (p.273).  

 

As competências seriam, nas palavras de Deluiz (2001, p. 8) “uma habilidade 

que reflete a capacidade da pessoa e descreve o que ela pode fazer, e não 

                                                           
162 O referido plano foi elaborado pelo Ministério da Educação em 1993, com a finalidade de cumprir 
os acordos firmados na Conferência Mundial de Educação para Todos, dentro do prazo de uma 
década (1993 a 2003). 
163 Tinha por objetivo estabelecer compromissos de universalização da educação básica para os países 
periféricos e garantir as necessidades básicas de aprendizagem. Tal Conferência contou com a 
organização e participação do Banco Mundial, UNESCO, PNUD e UNICEF. 
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necessariamente o que faz, independentemente da situação ou circunstância”.  

  

 Ramos (2001) salienta que esta educação “apresenta princípios axiológicos, 

portanto, orientadores do pensamento e condutas, bem como princípios 

pedagógicos, com vista à construção dos projetos pedagógicos pelo sistema e 

instituições de ensino” (p. 129).  

 Neste sentido, a educação se torna responsável pela transmissão de valores 

apropriados a esse novo contexto, marcado pela instabilidade na vida, à 

individualidade nas relações de trabalho e das novas formas de sobrevivência, 

ligadas aos princípios da empregabilidade e empreendedorismo, além do 

desemprego, empregos parciais e precários, e marcados pela exclusão social 

(RAMOS, 2001).  

 As competências possibilitaram o “desenvolvimento de “habilidades” 

desejadas pelo projeto societário do capital através da ‘modernização’ curricular 

sempre envolta numa áurea democratizante.” (COLEMARX, 2016, p.77). Neste 

sentido a educação ocorre de forma acelerada, pragmática e utilitária, reconfigurando 

e reforçando a perspectiva das competências no lugar do conhecimento e do capital 

humano no lugar da formação humana. Essa configuração reafirma o discurso do 

acesso, da democratização, da capacitação, do sucesso, da equidade, da meritocracia 

e da empregabilidade necessários a esse novo projeto de educação e sociedade (ibid,). 

 Neste cenário de instabilidade, a escola, principalmente no ensino médio, é 

responsabilizada pelo ensino de competências gerais, visando à formação de 

indivíduos aptos a assimilar mudanças, autônomos em suas escolhas e que respeitem 

as diferenças e os novos valores perpetuados por ela, como a responsabilização por 

seu fracasso e sua exclusão. (RAMOS, 2001).  

No Brasil, houve uma reprodução acrítica de normas, métodos e modelos de 

outros países sem qualquer iniciativa autônoma que formassem uma identidade 

nacional educacional, o que favoreceu a manutenção da lógica dominadora do 

capital nos sistemas educacional e trabalhista (RAMOS, 2001).  

Referente as competências, Pires (2008) salienta que o sistema de ensino no 

Brasil baseia-se em uma referência ideológica de formação sob as orientações das 
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corporações transnacionais. Neste sentido, as competências assumem um novo valor 

conferido pelas relações sociais dominantes que pretende ocultar a essência do 

fenômeno do desemprego, da diferenciação e da exclusão social. (RAMOS, 2001). 

 Desta forma, a ideia que se propaga nas escolas é que essas seriam capazes de 

promover o encontro entre formação e emprego, centradas na produção de 

competências, partindo de situações concretas, distribuídas em disciplinas 

adequadas a essas situações, com o objetivo de habilitar os jovens a conseguir uma 

vaga no mercado de trabalho ou a outras possibilidades de sobrevivência e 

realização, tais como o auto emprego que está ligado ao empreendedorismo e a 

empregos temporários, estes últimos relacionados à precarização e terceirização.  

 Nesse sistema, o objetivo seria o desenvolvimento de todas as dimensões das 

competências, principalmente as intelectuais ou cognitivas e as sociais ou sócio 

afetivas, que garantiriam o enfrentamento das diversas situações impostas no novo 

padrão de acumulação toyotista. (RAMOS, 2001).  

 Para garantir a formação dos indivíduos de acordo com essa concepção de 

educação e de escola, se fez necessária a organização dos currículos pautados a partir 

dos princípios da pedagogia das competências e interesses da classe dominante. 

Segundo Ramos (2001), “o currículo corresponderia a um conjunto de experiências 

de aprendizagem concretas e práticas, focadas em atividades que se realizam nos 

contextos ou situações reais de trabalho” (p. 82), além de privilegiar o ritmo 

individual de aprendizagem, de maneira gradual e valorizando a auto avaliação.  

 Desta maneira, os currículos devem garantir o desenvolvimento das 

competências básicas associadas a cada área de conhecimento que, no Brasil, estão 

publicadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 

1999)164, sendo elas: competências básicas de representação e comunicação, 

investigação e compreensão, e de contextualização sociocultural. Além disto, estas 

são avaliadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de descritores ou 

indicadores de competências ou habilidades pré-determinados. E essas avaliações, 

nas palavras de Araújo (2004), teriam “força para tornar relevantes os conteúdos para 

                                                           
164Tomamos como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999) e 
não a Base Nacional Comum Curricular, por essa última ainda estar em processo de implementação e 
formulação final. 
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os quais se dirige, para validar, valorizar e popularizar procedimentos e métodos que 

utiliza para orientar e reorientar procedimentos e ações de formação” (p. 9), além de 

consolidar o uso das competências nas instituições educacionais, validadas pelos 

resultados das avaliações realizadas durante a formação básica. 

Neste contexto, o sistema educacional brasileiro, no desenvolvimento da 

política educacional, assumiu a competência como princípio educativo, pois esta 

assume a centralidade do processo pedagógico, no qual o conhecimento advindo 

delas é o elemento formal e necessário à formação educacional. Já o trabalho se torna 

o contexto, pois se pretende formar os indivíduos para se inserir no mercado de 

trabalho (RAMOS, 2001).  

 Segundo Ramos (2001) busca-se desenvolver competências denominadas 

genéricas ou transversais, tais como capacidade de observação, comunicação, 

dedução, medição, classificação, previsão, organização da informação, tomada de 

decisão, análise de variáveis, comparação, síntese e avaliação. Todas essas 

competências se dividiriam então em três tipos: competências relacionadas ao saber, 

ao saber-fazer e ao saber ser, que são também manifestas como: competências 

conceituais, procedimentais e atitudinais, na qual se referem à aprendizagem de fatos 

e conceitos, ações que permitam alcançar determinadas metas, e normas e valores, 

respectivamente.  

 Para Manfredi (1998), as competências corresponderiam: ao saber fazer, que 

remete as dimensões práticas, técnicas e cientificas, adquiridas em cursos e 

treinamentos e por meio da experiência profissional; ao saber ser, correspondente à 

personalidade e caráter, que seriam responsáveis pelo comportamento nas relações 

sociais de trabalho, ligadas à iniciativa, comunicação, disponibilidade para inovações 

e mudanças, assimilação de valores novos de qualidade, produtividade e 

competividade; ao saber agir, ligado às exigências de intervenção e decisões sobre 

eventos novos e diversificados. 

 Já para Ramos (2002), as competências ligadas ao saber seriam os 

conhecimentos constituídos pelos saberes teóricos e práticos, adquiridos na escola ou 

pela experiência. Os ligados ao saber fazer são os relacionados às habilidades 

apreendidas e consolidadas na forma de hábitos e as competências ligadas ao saber 
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ser seriam correspondentes aos elementos culturais e pessoais, que são fortemente 

valorizados nas relações atuais de trabalho. 

 Ainda segundo a autora, “a organização do trabalho pedagógico deverá 

garantir o desenvolvimento das competências básicas associadas a cada área de 

conhecimento” (RAMOS, 2001, p.143). Desta maneira, o sistema educacional deve se 

organizar de forma que a legislação e orientações educacionais, e os currículos das 

disciplinas convirjam para o desenvolvimento das competências e habilidades 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 Contudo, Deluiz (2001) explica que, nas indicações para a organização do 

currículo, deveriam ser consideradas as vinculações às matrizes teórico-conceituais, 

para que essas não se tornem vagas, abstratas e desprovidas de um significado mais 

explícito e concreto como têm sido implementadas. Neste formato, os currículos 

assumem uma perspectiva economicista, individualizadora, descontextualizada e a-

histórica, limitando o currículo à formação para o trabalho, de maneira funcionalista 

e determinada. 

 Aos professores desse novo sistema caberiam, ainda, nas palavras de Firmino 

e Cunha (2005): 

 

[...] mudanças na sua prática pedagógica de forma a ajustar o processo 
ensino/aprendizagem à realidade de um mundo sem fronteiras, de 
economia globalizada, no qual o conhecimento é cada vez mais complexo, e 
a disponibilidade de ferramentas tecnológicas avançadas, continuamente 
recicladas ou substituídas, torna o acesso a ele mais rápido (p.1).  

 

 Diante do exposto, concluímos ainda que os modelos de educação se 

relacionam às ideologias sociais dominantes vigentes, sendo esses instrumentos de 

reprodução dos modelos de produção historicamente constituídos e objeto de 

disputa entre classes, determinadas por bases materiais de produção em cada fase do 

desenvolvimento das forças produtivas, a fim de formar sujeitos necessários ao 

desenvolvimento das funções essenciais decorrentes das formas históricas e técnicas 

do trabalho. A educação que se efetiva na escola é alvo de uma disputa de interesses 

contraditórios, dominador/dominado, burguesia/trabalhador. Desta forma “a noção 

de competência é, assim, uma construção social, e por isso alvo de disputas políticas 

em torno do seu significado social” (DELUIZ, 2001, p.11). 
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Considerações Finais 

 

 O presente estudo pretendeu demonstrar como a pedagogia das competências, 

dentro das instituições educacionais, tornou-se preponderante no processo de 

formação educacional, sendo esta responsável pela formação dos indivíduos para o 

mercado de trabalho, e também para uma sociedade na qual se perpetua a ideologia 

da empregabilidade e do empreendedorismo. Assim, os indivíduos se tornam 

responsáveis por se adaptarem e se adequarem às necessidades dessa sociedade, 

buscando individualmente as competências que lhe possibilitaram estar inseridos 

nesse sistema meritocrático e de culpabilização individual para os que ficam de fora 

dele. 
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 Este trabalho busca abordar alguns caminhos que a minha pesquisa de 

mestrado tem me apresentado, e se propõe a colocar em suspeita e a olhar com 

problematização a própria pesquisa, o movimento de pesquisar, o sujeito da 

educação, as pedagogias e os currículos. Comprometo-me então com uma forma pós-

estruturalista de olhar para cada um destes elementos. 

 Problematizar assume aqui um sentido de propor um problema, quer dizer, 

tratar como um problema os elementos em questão. A noção foucaultiana de 

problematização oferece uma abordagem questionadora, um caminho que permite 

certo afastamento daquilo que se olha - para então questionar esse “objeto do olhar” 

em relação a seus significados, suas condições de existência, suas metas. Assim, “dar 

um passo atrás”, colocar sob dúvida e suspeita, desconfiar e estranhar, são 

comprometimentos com um modo de olhar e de pensar determinados 

comportamentos, condutas e conjuntos de representações (MARSHALL, 2008).  

 Uma possibilidade de se pensar a pesquisa em educação e o movimento de 

pesquisar passa por colocar em questão a localização histórica do sujeito do 

conhecimento, para então a partir deste ponto pensar o sujeito que pesquisa em 

educação. 

 Podemos pensar o sujeito do conhecimento como historicamente localizado, 

no sentido de que é fruto da Modernidade, de um ethos moderno. Pensar a pesquisa 

em educação também passa pela compreensão do que chamamos por “sujeito”. 

Nesse ethos da modernidade, o sujeito passou a existir, tornando-se um objeto de 

investigação, inclusive de si mesmo. (FAVACHO, 2016). Sua instituição o concebeu 

como uma entidade fixa, indivisível, estável, oriundo da certeza, da imanência. 

Sedimentado em um ideal de objetividade, universalidade, detentor de uma razão 
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que o possibilitaria encontrar a verdade, também fixa, indivisível, estável (GALLO, 

2004).  

  Quando pensamos no sujeito que pesquisa, trazemos para a relação com o 

sujeito os seus modos de pesquisar, além do próprio entendimento do que 

chamamos por “ciência”. Tal relação também é historicamente localizada: é na 

modernidade que passam a existir as mais diversas ciências, que se constituem no 

esforço de representar o mundo, buscando estabelecer um ordenamento das coisas 

através do saber sobre o mesmo. A episteme que se inaugura na modernidade é 

composta pela representação e pela ordenação (GALLO, 2004). É nesse sentido que 

pensar o sujeito do conhecimento como sendo historicamente localizado é também 

localizar o sujeito que pesquisa em relação aos modos de se fazer ciência. 

 Podemos colocar em questão a ciência e o que entendemos por 

“conhecimento” pensando na interligação entre saber e poder. Essa relação se torna 

possível porque o saber é produzido por uma vontade de verdade, e o ato de instituição 

de uma verdade é essencialmente político, porque é um exercício do poder (GALLO, 

2006).  

Herdamos a pedagogia, enquanto ciência, de um projeto moderno de mundo, 

que teve como um dos pontos fundamentais a construção de um método de pesquisa 

universalizante do conhecimento. Nesse sentido, Gallo (2006) aponta que as ciências 

modernas consolidaram uma lógica disciplinar que tem por princípio buscar a 

objetividade e a universalidade dos saberes científicos, para que estes possam ser 

entendidos como válidos e verdadeiros. Essa lógica implica um modelo único de 

pesquisa e uma lógica restrita a um modo único de pensamento. A educação não 

pôde ficar alheia a esta lógica. 

 

Dessa forma, foi na constituição da ciência moderna, exercício de uma 
poderosa máquina de poder, que se tratou de instituir uma verdade 
científica indubitável, que o processo educacional articulou-se em 
pedagogia, como forma de construir uma verdade sobre o ensino e a 
aprendizagem. Mas esse mesmo processo estava estreitamente ligado ao 
mecanismo do exercício de um poder: a tecnologia política da disciplina, que 
consistia em buscar o domínio do corpo social através de seus elementos 
mais básicos, os indivíduos (GALLO, 2004, p.91). 
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 A tecnologia política da disciplina, aliada ao que entendemos por dispositivo - 

“um conjunto de estratégias de relações de força que condicionam certo tipo de saber 

e por ele são condicionados” (LÓPEZ, 20011, p.47), nos permitem pensar em currículo 

como um dispositivo pedagógico disciplinar. O currículo é inventado na modernidade, 

com destino à regulação e ao disciplinamento de indivíduos - agora constituídos em 

corpos escolares/escolarizados. Favacho (2016) também discute um currículo 

relacionado a subjetividades e formas de subjetivação: o currículo instaura uma 

necessidade, um imperativo nos sujeitos, de buscar formas seguras e visíveis de ação 

e modificação do mundo e de nós mesmos. 

 Outra possibilidade de se pensar a pesquisa em educação e o movimento de 

pesquisar passa então por problematizar os jogos de verdade e as relações de saber-

poder, pensando sujeito, subjetivação/subjetividades, educação e currículo a partir 

de outros sentidos. As perspectivas pós-críticas e pós-estruturalistas pensam novas 

pedagogias e possibilitam novos modos de pensar e pesquisar. A problematização 

também pode ser encarada como uma abordagem de pesquisa, como uma 

possibilidade de se pesquisar em educação (MARSHALL, 2008). 

 Quando problematizamos e damos um recuo para lançar olhares desconfiados 

aos nossos interesses de investigação, conseguimos enxergar uma trama de discursos 

que possibilitaram e possibilitam que determinadas verdades sejam entendidas como 

tais. O natural e aquilo que é tomado como dado, “devem ser remetidos ambos à sua 

constituição histórica, aos modos de subjetivação e de objetivação e sua relação 

recíproca, conforme certas regras e jogos de verdade” (BRANDÃO, 2016, p.87). 

  Retornando ao problema do sujeito, este passa a ser compreendido então 

como oriundo da incerteza, da instabilidade, da fragmentação, da contingência... 

Porém, mais interessante do que descrever o sujeito, é pensar nos modos de 

subjetivação pelos quais se tornam possíveis as existências desse sujeito. Pensar nesse 

sujeito que rompe com o ethos da modernidade, também implica pensar sobre 

processos de subjetivação e subjetividades, compreendendo que o sujeito não é 

entidade pronta, mas se torna singularizado. Assim,  
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O sujeito pedagógico ou, se quisermos, a produção pedagógica do sujeito, já 
não é analisada apenas do ponto de vista da "objetivação", mas também e 
fundamentalmente do ponto de vista da "subjetivação". Isto é, do ponto de 
vista de como as práticas pedagógicas constituem e medeiam certas relações 
determinadas da pessoa consigo mesma. Aqui os sujeitos não são 
posicionados como objetos silenciosos, mas como sujeitos falantes; não como 
objetos examinados, mas como sujeitos confessantes; não em relação a uma 
verdade sobre si mesmos que lhes  é imposta de fora, mas em relação a uma 
verdade sobre si mesmos que eles mesmos devem contribuir ativamente 
para produzir. (LARROSA, 1994, p.54-55). 

 

  Pensando sujeito e modos de subjetivação, Larrosa (1994), com inspiração nas 

obras de Michel Foucault, entende a subjetividade entrelaçada com o conceito de 

experiência, ou seja, na perspectiva foucaultiana, há um sujeito porque é possível 

fazer a genealogia das formas de produção e de condições de uma experiência.  

 Subjetividade é aqui entendida então como a relação que o sujeito estabelece 

com a verdade, com o poder, e consigo mesmo. Nas perspectivas que orientam a 

produção deste texto, se pensa o sujeito a partir das práticas de constituição da 

subjetividade (LARROSA, 1994). É nas relações entre o sujeito e o mundo, o sujeito e 

o outro, que vão se constituindo relações de saber-poder, permeadas por dispositivos 

disciplinares. É na dinâmica entre práticas e procedimentos vigentes em cada 

momento histórico que os processos de subjetivação vão tomando forma, com a 

participação “das instituições, da linguagem, da tecnologia, da ciência, da mídia, do 

trabalho, do capital, da informação” (MANSANO, 2009, p.111). São múltiplos 

componentes que se relacionam entre si e com o sujeito, difundindo-se no meio 

social, fabricando e dando movimento a subjetividades, no sentido de que a 

“produção pedagógica do sujeito” é analisada considerando as relações existentes 

com os dispositivos disciplinares. O que o homem faz, pensa e vive “são práticas 

históricas devidamente localizadas” (FAVACHO, 2016, p. 494). 

 Entra aqui a noção de experiência, que correlaciona saber, poder e 

subjetividade. Larrosa diz que: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 

2002, p.2). Diferentemente da noção de experiência herdada dos métodos científicos 

(como sinônimo de experimento, replicação), experiência aqui é entendida 

historicamente contingente, sendo possível de existir na rede de saberes e poderes à 
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qual dá forma e é formada. A experiência entra no campo das práticas de si, quando 

consideramos o sujeito e as relações éticas que estabelece consigo mesmo (mas 

também com o outro, com o mundo e com as coisas).  

 Pensar a pesquisa em educação e o movimento de pesquisar como uma 

experiência de si passa por olhar para os caminhos que nós mesmos percorremos, 

enquanto sujeitos que pesquisam, e colocarmo-nos em dúvida. Lançar perguntas que 

desbanquem as certezas, que tirem as coisas do lugar, que mantenham justamente o 

movimento, e não perpetuem uma estática. Que formas de existência são possíveis 

pensar? Que condições e noções de educação, ou de forma mais vívida, com os 

dispositivos pedagógicos, com os procedimentos disciplinares, com os currículos? 

Experiência de si também se configura nisto, perguntar a nós mesmos que 

experiência é esta, contingente e singular, que nos ocorre, pela qual passamos, que 

nos atravessa (LARROSA, 2002). É esta experiência histórica a que cria um sujeito em 

sua forma singularizada e subjetivada.  

 

Não há primeiro um sujeito transcendental, a partir do qual possam se 
explicar as condições de possibilidade da experiência, ao contrário, é a 
experiência histórica a que explica a emergência de um tipo particular de 
subjetividade. Não se trata então de descobrir a verdade a partir do sujeito, 
mas de estudar, os jogos de verdade e as práticas concretas com base nas 
quais o sujeito se constitui historicamente (LÓPEZ, 2011, p.46). 
  

 Brandão (2016), retomando várias obras de Foucault, relaciona a experiência 

em sua articulação histórica entre saberes, poderes e práticas de si. Quando 

pensamos na experiência pela qual o sujeito passa, não estamos falando de um 

sujeito “fundador”, mas “desbancando o sujeito e sua fundação”. Quer dizer, a 

experiência arranca o sujeito de si mesmo, abre-o à própria dissolução. A experiência 

é entendida assim como também um processo de dessubjetivação: “a experimentação 

que, em seu curso, em seu limite, abole o sujeito” (BRANDÃO, 2016, p.3). São 

experiências que permitem aos sujeitos se tornarem outros. 

 Pesquisar toma forma como uma experiência de si quando, ao se colocar o 

próprio sujeito que pesquisa em problematização de si mesmo e de suas possibilidades 

de fazer-se, este se lança para fora de si, para tornar-se um outro diferente, em um 
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território de passagem, idas e chegadas. São movimentações que dizem de uma 

prática de vida.  

  O conceito de experiência também se encontra intimamente ligado ao 

conceito de dispositivo. De modo geral, as ciências (e, portanto, a pedagogia) 

configuraram-se e configuram-se enquanto dispositivos, e portanto, entrecruzam 

mecanismos de saber e de poder que dão forma à experiência de si (LÓPEZ, 2011). 

Podemos relacionar, portanto, as noções de experiência e modos de subjetivação com 

os dispositivos pedagógicos disciplinares, com um interesse no caso dessa escrita, 

pelo currículo.  

 O currículo pode ser entendido enquanto um dispositivo pedagógico 

disciplinar, no sentido de que é um artefato educacional que procura delimitar 

conteúdos e saberes, e direcioná-los de forma específica, para sujeitos específicos, ao 

longo dos processos educativos. Ou seja, o currículo se relaciona com a produção de 

subjetividades, é entendido aqui como um campo de práticas discursivas 

(FAVACHO, 2016). Nesse sentido, ao pensamos o currículo junto com a experiência, 

é possível problematizá-lo, com uma proposta de conceber um currículo que opere 

na subjetivação dos sujeitos, mas que também pense em termos de dessubjetivação: 

um currículo que se comprometa com formas outras de ser e de existir.  

 Da mesma forma que o currículo, a pedagogia em seus modos de ser e fazer, 

podem ser pensadas relacionadas à experiência e em uma proposta de 

problematização. A educação em sua esfera política está intimamente relacionada a 

uma disputa por verdade, do mesmo modo que o currículo, sendo um dispositivo, 

também busca apresentar vias para instituí-la. (FAVACHO, 2016). Muitos modos de 

se pesquisar em educação acabam por seguir nesse caminho de busca pela verdade - 

muito mais do que questionar verdades postas, duvidar delas, desnaturalizá-las. 

 Assim, ao longo da minha pesquisa de mestrado pude pensar formas outras 

de me colocar em relação à verdade, onde me propus à dúvida: sobre mim mesma, 

sobre minha pesquisa, sobre os modos de pesquisar, sobre o que chamo de ciência, 

de pedagogia, de pesquisador/pesquisadora.  
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Vale a pena dizer que sobre pensar, tiro inspiração no trabalho de Larrosa 

(2002, p.21) quando diz que “pensar não é somente ‘raciocinar’ ou ‘calcular’ ou 

‘argumentar’, (...) mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece”.  

 Ao assumir uma postura enquanto pesquisadora que se propõe à 

problematização como modo de pesquisar em educação, me foi possível experimentar 

e dar novos sentidos ao que sou e ao que me acontece. Larrosa (2002) também coloca 

como proposta pensar a educação a partir do par experiência/sentido, para além dos 

pares teoria/prática, técnica/política, ciência/práxis política (que remetem a uma 

perspectiva crítica à uma educação tecnicista). Sobre experiência e sentido, o autor 

diz:  

 

Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, 
ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma 
experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual 
sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da 
experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em 
quem encarna. Não está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas 
somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um 
caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de 
estar no mundo(...) (LARROSA, 2002, p.27) 

 

 Por isso, não é possível aprender com a experiência do outro, a não ser que 

seja de algum modo revivida e tornada própria. Pensar a pesquisa e os modos de 

pesquisar tomam forma para mim em uma abordagem de problematização e 

também de desconstrução, de desnaturalização. 

 Vale perguntar: esta abordagem não seria convidativa para as vivências 

acadêmicas, principalmente quando se trata da área da educação? Quero dizer, 

pensar com uma perspectiva que fala de experiência e que passa por sentidos, me 

parece, a princípio, uma proposta mais interessante do que nos fixarmos a um 

comprometimento teórico-metodológico sem nos colocarmos em jogo. É também 

uma proposta onde podemos assumir posturas de desconfiança diante daquilo que 

nos fixa, nos limita e nos encerra em definições. Aceitando esta proposta somos 

implicados em um desafio da multiplicidade de olhares, afetos e afetamentos, de 
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saberes e conhecimentos, nos expondo a riscos e incertezas que os caminhos ainda 

por caminhar apresentam. 
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Introdução 

 

Desde o ano de 2014 estamos inseridos no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Educação Física da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro. Nele são analisadas, estudadas e discutidas situações 

provenientes de nossas intervenções no ambiente escolar com turmas de Ensino 

Médio da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, situadas no município de 

Seropédica. O motivo de atuarmos em escolas dessa especificidade deve-se pelo fato 

de trabalharmos na temática do Currículo Mínimo, um documento elaborado para 

servir como ferramenta norteadora para os professores da rede estadual de ensino do 

Rio de Janeiro, auxiliando-os durante as aulas (RIO DE JANEIRO, 2012). Com o 

decorrer das reuniões e recorrentes intervenções nas escolas identificamos que 

poderia ser interessante analisar e identificar as possibilidades de se tratar o lazer 

dentro da escola a partir das possibilidades propostas pelo Currículo Mínimo. 

Antes de adentrar na temática do lazer e do Currículo Mínimo devemos 

compreender o papel da escola e da educação na vida do aluno. Para Sacristán (2000, 

p. 43-44), o ambiente escolar e seus profissionais devem proporcionar aos alunos 

uma experiência única, em que estes vivenciem a cultura e suas formas diversas de 

modo amplo e inclusivo, sem nenhuma preocupação que não seja a vivência destas 

mailto:andersonufrrj@hotmail.com
mailto:renataas@yahoo.com.br
mailto:felipelameu@gmail.com
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possibilidades. Buscando uma definição a respeito do papel da Educação Física no 

contexto escolar, consideramos as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000, p.42), em que a Educação Física é considerada como responsável por 

proporcionar as diversas manifestações da cultura corporal, respeito mútuo e, o 

ponto que queremos destacar, que é a formação autônoma para praticas voltadas e 

direcionadas para o lazer. 

Além de ser um elemento citado e defendido pelos PCNs, o lazer também está 

proposto em leis como no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8069, 13 de 

julho de 1990) e na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/2014). Em ambos ele é visto 

como um direito em que o Estado e a escola devem apresentar propostas e 

possibilidades para que este seja oferecido. Isayama (2003, p.196) define o lazer como 

um tempo livre compreendido no período entre as jornadas de trabalho e os 

descansos semanais. Considerado como o principal teórico nos estudos sobre o lazer, 

Dumazedier (2008, p. 28) o apresenta como algo que pressupõe ao trabalho, 

significando uma liberação periódica do mesmo, indicando que a separação de 

ambos como existe pode prejudicar a sua vivência. 

É interessante vermos que com as mudanças no sistema e o capitalismo 

imperando de forma cada vez mais escusa, as exigências e expectativas da sociedade 

passam a se modificar. LaFargue (1999, p.8) indica essa diferença na sociedade 

moderna. Na Idade Média, antes da Revolução Industrial, o trabalho era tido como 

algo degradante, diferente da concepção moderna onde se considera que o trabalho 

seja a ferramenta enaltecedora da nobreza e da moral do ser humano. 

Visto tais definições e lembrando que o lazer deve ser aliado com um caráter 

de liberdade e desobrigação para que não passe a ser descaracterizado, como 

podemos, a partir das propostas do Currículo Mínimo apresentar essas 

possibilidades? É a partir desse questionamento que este trabalho irá se basear, 

fundamentado em uma análise do Currículo Mínimo e da nossa experiência nas 

escolas através do PIBID a fim de identificar o conteúdo lazer e mostrar como ele está 

atrelado aos demais conteúdos da Educação Física. 
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Objetivo 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar as possibilidades de se abordar 

o lazer dentro da escola a partir das propostas do Currículo Mínimo da Secretaria 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro para o Ensino Médio. 

 

Metodologia  

 

Essa pesquisa é sustentada pelos relatos de experiência dos bolsistas do 

subprojeto PIBID/Educação Física em torno das possibilidades de se trabalhar os 

eixos e competências do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro. Na 

formulação dos planejamentos para turmas do ensino médio nos deparamos com a 

dificuldade de adequar o lazer para as aulas ministradas nessa etapa. A partir das 

análises do documento nas reuniões semanais e das observações nas aulas das 

escolas parceiras surgiu à inquietação de como abordar o lazer diante da resistência 

dentro do próprio sistema educacional. Buscamos para as aulas a apropriação do 

lazer na sua essência, com atividades prazerosas e a funcionalidade prevista no 

Currículo. A dificuldade foi recorrente e o planejamento não saia do papel. Nos 

confrontamos com um sistema que impõe o Ensino Médio como formador de mão de 

obra imediatista para o mercado de trabalho, privando os alunos de uma abordagem 

diferenciada, com conteúdos pertinentes ao seu cotidiano dentro e fora da escola, à 

promoção da saúde e bem estar, além da satisfação prazerosa do lazer como uma 

atividade democrática, livre e sem obrigações.  

Reportamos nossas experiências e frustrações ao grupo de discussão do PIBID, 

identificando problemáticas semelhantes e pertinentes a execução do Currículo 

Mínimo. Na análise de dados apresentamos e discutimos nossa bagagem de 

vivências e experiências do PIBID sobre a problemática apresentada nessa pesquisa 

estruturada com a supervisão da orientadora e dos supervisores do subprojeto, onde 

estamos em constantes debates sobre novas propostas de como lidar e superar essas 

adversidades dentro da educação. 
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Análise e discussão 

 

A partir de uma análise dos conteúdos do Currículo Mínimo para o Ensino 

Médio, identificamos quatro componentes predominantes: Esporte, Jogo, Atividades 

Rítmicas e Expressivas e Ginástica. No Ensino Médio a proposta para tais conteúdos 

é basicamente a de contextualizar e problematizar essas atividades com o contexto 

social e a promoção da autonomia dos alunos com relação a suas práticas.  De acordo 

com a LDB (Brasil, 2014, p.24) o Ensino Médio tem a função de preparar os alunos 

para o trabalho e para o convívio em sociedade. O fato de o Estado utilizar 

documentos para proporem o modo como querem que a educação seja desenvolvida 

pode servir como uma forma de controlar cada vez mais a sociedade. Darido (2001) 

sustenta que os PCNs podem ocupar a função de ferramenta propagadora dos ideais 

neoliberais, em que o Estado oferece o mínimo e tenta difundir o ideal de uma 

pseudo autonomia para os cidadãos.  

Durante esse tempo de PIBID analisando e trabalhando com o Currículo 

Mínimo em questão, encontramos orientações bastante significativas para a formação 

do aluno do ensino médio, mas sempre discutimos os ajustes necessários para o 

desenvolvimento proposto no contexto de inserção vinculado as experiências 

socioculturais vivenciadas pelos alunos. Para Darido (2001) a partir de uma 

abordagem integrada dos temas transversais presentes nos PCN´s, o professor pode 

romper os limites dos conteúdos apresentados e com sensibilidade pode criar 

condições favoráveis a sua prática educativa.  

Mesmo o lazer tendo sua inserção nessas temáticas de cunho social, 

observamos durante as aulas pouco conteúdo voltado para o lazer, principalmente 

com o objetivo de despertar nos alunos a consciência da importância do tempo 

destinado ao lazer em prol da promoção da saúde e bem estar. Corroborando com 

essa deficiência, encontramos no Currículo sua abordagem velada nos conteúdos em 

destaque. O jogo, por exemplo, conteúdo presente no currículo da educação física 

pode ser utilizado como uma ferramenta aliada, considerando nesse eixo as inúmeras 

possibilidades a serem trabalhadas. Quanto a isso, os PCN´s do Ensino Médio dizem 

que: 
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Os jogos podem ter uma flexibilidade maior nas regulamentações, que são 
adaptadas em função das condições de espaço e material disponíveis, do 
número de participantes, entre outros. São exercidos com um caráter 
competitivo, cooperativo ou recreativo em situações festivas, 
comemorativas, de confraternização ou ainda de cotidiano, como simples 
passatempo ou diversão (BRASIL, 2000). 

 

Pode-se dizer de acordo com o que está documentado e de acordo com a nossa 

experiência nesses anos de PIBID, que vemos os conteúdos de Jogos, Esportes, 

Ginástica e Atividades Rítmicas e Expressivas sendo trabalhados de forma 

doutrinadora, condicionando o aluno a consentir e aceitar as imposições do sistema.  

Maciel (2011, p.328), ressalta que a Educação está baseada segundo a visão neoliberal 

sendo impulsionada pelo viés da economia, visando exclusivamente a formação de 

capital humano. Isso significa que um programa de ensino baseado nas práticas de 

lazer que poderiam trazer benefícios na melhoria da saúde mental e nos efeitos do 

estresse, facilitar o processo de ensino aprendizagem (MARCELINO,2004, p.152) e 

que já apresenta conteúdos pré definidos pelo Currículo Mínimo, podendo vir a 

contribuir significativamente como ferramentas difusoras e propagadoras de uma 

vivencia com o lazer, acaba sendo visto e tratado a partir da lógica do sistema. 

No livro Consenso e Conflito, Marinho (2005, pag.51) elucida que essa prática 

educacional voltada para o desenvolvimento de mão de obra era algo comum e bem 

difundido durante as Revoluções Inglesa e Industrial, quando se defendia que os 

filhos dos operários deveriam receber uma educação voltada para disciplinar o 

caráter, adaptando-os para o desempenho fabril e as demandas trabalhistas mais 

simples enquanto os filhos dos burgueses receberiam uma atenção mais 

especializada com diversas disciplinas para desenvolverem-se na sua completude e 

total capacidade.  

Se tratando do Ensino Médio isso se torna ainda mais relevante pelo fato de 

que estes alunos serão inseridos na sociedade para poder vivenciá-la e contribuir 

para sua construção. Sendo assim, torna-se difícil a disseminação do lazer através 

dos conteúdos propostos pelo Currículo Mínimo, uma vez que para Dumazedier 

(2008, pag.88) o lazer não deve ser tratado como uma categoria específica, mas ser 
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desenvolvido como um tipo de comportamento para ser encontrado coexistindo com 

qualquer atividade que se desenvolva, no nosso caso as propostas curriculares.   

 

Considerações finais 

 

Nosso país sofre uma crise enorme e com precedentes de prosseguir, 

principalmente no que diz respeito a parte da educação, atingindo diretamente a 

Educação Física que sempre foi uma área com diversas dúvidas e desconfianças com 

relação a sua funcionalidade e competência. Após muitas discussões e diversas 

conquistas da área é primordial que nós, enquanto profissionais da educação não 

sejamos vencidos e desestimulados por um sistema que não nos apoie e que vise o 

lucro e a produção em demasia. 

A doutrinação dos alunos dentro do ambiente escolar para que estes sejam 

marionetes do sistema, servindo como mão de obra barata e acostumada com o 

mínimo é algo que deve ser combatido diariamente por professores e todos 

envolvidos no processo educacional. Combater essa alienação não significa 

representar determinados partidos políticos, mas representar a profissão de professor 

enquanto formador de cidadãos. 

O Currículo Mínimo é um documento riquíssimo com uma série de conteúdos 

que podem ser voltados para a prática do lazer, favorecendo o processo de 

aprendizagem e o bem estar dos alunos, ainda mais daqueles que estão no Ensino 

Médio sofrendo uma carga emocional altíssima da escola, sociedade e família. Esses 

conteúdos que devido a orientações superiores não são contemplados na sua 

magnitude e da forma que poderiam auxiliar de fato, deixam de somar de forma 

subjetiva para a formação desses jovens.  

Não podemos de fato afirmar que uma educação voltada para a prática do 

lazer seria mais interessante para a formação do sujeito, até porque seria algo 

utópico, uma vez que em nosso sistema o que se aplica é o modelo oposto. Por outro 

lado podemos supor que sim, poderia ser funcional uma vez que em anos de 

educação baseada na doutrinação mercadológica tivemos como resultado a 

mecanização e precarização de nossos jovens recém saídos do Ensino Médio. 
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Concluímos que por mais que o Currículo Mínimo apresente propostas que 

possam ser adequadas para a familiarização e estimulação do lazer, torna-se difícil 

sua execução na essência pelo fato do sistema (estado, mídia) impulsionar para 

práticas que satisfaçam as necessidades do mercado. Fica, portanto, o desejo de se 

trabalhar essa proposta através do PIBID, que tem por função justamente a melhoria 

nos processos educativos e, aplicando no dia a dia enquanto professores libertando 

os alunos de forma gradativa para serem formados em sua completude. 
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