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APRESENTAÇÃO

Nossa obra pretende apresentar resultados de pesquisas, relatos de expe-
riências de ensino, processos de formação docente e outras discussões integradas 
ao universo da educação. Entendemos a educação como um processo amplo, 
complexo e necessário para uma sociedade em desenvolvimento como a nossa. 
Nesse sentido, compreendemos que nossa missão enquanto organizadores foi a 
de selecionar textos que proporcionassem uma visão relevante sobre o cenário 
multifacetado da educação brasileira. 

A partir da necessária relação entre ensino, pesquisa e extensão, coletamos 
textos de diversos/as autores/as, de diferentes contextos de formação e áreas 
do conhecimento que convergem para a educação fomentando o debate sobre a 
melhoria da educação nacional e da seriedade do trabalho de pesquisadores/as e 
professores/as de todo o Brasil. 

Com isso, acreditamos que nossa obra reúne um inventário relevante e 
necessário para ampliar o horizonte de conhecimento crítico dos/as leitores/as e 
considera a diversidade de leitores/as e a competência profissional dos/as produ-
tores/as de material acadêmico no país. Assim, apontamos para uma excelente 
experiência de leitura e para a ampliação dos conhecimentos acerca da docência, 
da pesquisa e da extensão, além da experiência de leitura crítica e contextualiza-
ção da realidade educacional e social do Brasil. 

Boa leitura! 

Jobson Jorge da Silva



PREFÁCIO

Aqui está o primeiro contato do leitor com o livro, por isso, sem dúvidas, 
tenho muita responsabilidade em escrever acerca desta obra antes que você leitor 
a aprecie. 

Com tamanha responsabilidade com a escrita observamos o entusiasmo, 
o carinho e o amor com a educação de cada autor. Escrever transcende o nosso 
eu, pois estimula os nossos conhecimentos e nos cria novas oportunidades de 
aprender. 

Aprender é a palavra chave para você, leitor, ao apreciar esta obra. Aqui, 
conseguimos aprender sobre as diferentes áreas da educação.... Acredito que 
você, assim como eu, também é apaixonado pela educação, e se está aqui, é 
porque busca novas oportunidades de aprendizado. Desta forma, com o mesmo 
carinho que os autores demonstraram, convido você a expandir ainda mais os 
seus conhecimentos e a sua criticidade. 

Tenha uma prazerosa leitura. 

Bruna Beatriz da Rocha 
Junho, 2021. 



O MÉTODO MONTESSORIANO E A 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INFANTIL

Ismael Alves da Silva1

Eduardo Cipriano Carneiro2

Antônio Alexandre Soares da Silva3

Elisângela Valente Chagas4

Francisca Renata Ventura Tenório5

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

INTRODUÇÃO

O conceito de criança adaptou-se ao longo dos séculos aos mais diversos 
contextos históricos-sociais. Desde uma visão na qual predominava a criança 
enquanto um adulto em miniatura que precisava ser forjado em um fazer pro-
fissional, passando pela noção do ser infantil como uma idealização angélica, 
até a ideia de criança enquanto sujeito ativo na construção do saber, houveram 
diversas mudanças e desconstruções. 

Um dos grandes insights dentro da perspectiva de criança enquanto sujei-
to cognoscente pode ser encontrado dentro do Método proposto pela pedagoga 
italiana Maria Montessori, que trouxe uma visão inovadora mesmo para os dias 
atuais. 

Dentro de uma sociedade que preza cada vez mais pelo individualismo, a 

1  Especialista em Psicopedagogia Clinica e Institucional pela Faculdade Única de Ipatinga 
- FUNIP. Graduado em Pedagogia (UNIATENEU) e em Letras-Português (UFC). E-mail: 
ismaelsilva@alu.ufc.br

2  Mestrando em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. Especialis-
ta em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica (FUNIP) e em Educação Física Escolar 
(UECE).Graduado em Pedagogia (UBC), Educação Física (UNIGRANDE) e em Letras-
-Português (UFC). E-mail: eduardo.carneiro@uece.br

3  Especialista em Gestão e Coordenação Escolar pela Faculdade Vale do Jaguaribe - FVJ. 
Graduado em Pedagogia (UVA) e em História (UECE). E-mail: alexy.soares@yahoo.
com.br

4  Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica (FUNIP) e em Psicopedagogia 
(UECE). Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. E-mail: 
elisavalente1975@yahoo.com.br

5  Especialista em Tecnologias Digitais e Inovação na Educação (FUNIP) e em Educação 
Profissional Integrada (IFCE). Graduada em Pedagogia pela Universidade Regional do 
Cariri - URCA. E-mail: renataventura.1404@gmail.com
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visão de criança corre o risco de novamente cair numa redução que a considere 
como necessitada de uma paternidade dentro do meio escolar que sufoca sua 
autonomia. 

Quando muito, a criança é vista como ser passivo, sobretudo através do 
uso excessivo dos eletrônicos. Assim, a problemática do presente estudo parte da 
pergunta: qual a visão de criança proposta pelo Método Montessori, e como ela 
pode ainda ser relevante atualmente? 

A principal hipótese é que, dentro da noção proposta por Maria Montessori, 
o ensino-aprendizagem parte de conceitos básicos e práticos que incentivam a 
autonomia da criança, considerando a sua identidade como sendo parte de um 
processo que a enxerga como um ser no todo, que age, reflete, critica e constrói 
seus próprios esquemas de conhecimento.

O objetivo geral do capítulo é refletir sobre os aspectos montessorianos 
acerca da identidade da criança enquanto sujeito cognoscente, e os objetivos es-
pecíficos revisar os fatores históricos que influenciaram na construção da ideia 
de criança proposta por Maria Montessori, e descrever os pilares teóricos do 
Método Montessoriano que se relacionam ao aprendizado infantil. Para atingir 
esses objetivos foi utilizada uma revisão bibliográfica de obras da própria Maria 
Montessori e de artigos que tenham como tema seu Método. 

DESENVOLVIMENTO

Maria Montessori, pedagoga italiana nascida no ano de 1870, na província 
de Ancona - Itália foi um dos grandes expoentes da educação do século XX. Seu 
Método, criado inicialmente a partir da interação com crianças que possuíam 
severas dificuldades de aprendizagem, é considerado como um marco dentro do 
movimento escolanovista, rompendo com o paradigma anterior que considerava 
a aprendizagem como sendo um processo no qual há um detentor do saber, figu-
rado no professor, e um sujeito cognoscente passivo e anulado. 

Criticando o posicionamento tradicional, Montessori propõe a criança 
enquanto ativa no processo de aprendizagem, e a figura do professor enquanto 
mediador do conhecimento, o que, longe de diminuir a atividade docente, ressig-
nifica-a, dando-lhe um novo sentido.

Em suas primeiras observações nas chamadas “Casa dei bambini”, peque-
nas salas de aula instaladas nas periferias de Roma, Maria Montessori propôs uma 
nova metodologia ativa, focada no aluno, que obteve resultados impressionantes:

Usando esse método consegui que alguns pacientes do manicômio apren-
dessem a ler e a escrever corretamente: mais tarde, apresentando-se ao 
exame nas escolas públicas, juntamente com os alunos normais, obtive-
ram aprovação. Tais resultados eram tidos como miraculosos pelos obser-
vadores. Eu, porém, sabia que se esses deficientes haviam alcançado os 
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escolares normais nos exames públicos era, unicamente, por haverem sido 
conduzidos por uma via diferente: tinham sido auxiliados no seu desenvol-
vimento psíquico, enquanto as crianças normais haviam sido, pelo contrá-
rio, sufocadas e deprimidas. (MONTESSORI, 2017, p.41).

É bastante significativa a comparação de Montessori entre uma 
educação que sufoca e deprime, frente a um processo educativo que auxilia no 
desenvolvimento psíquico. 

Considerando que suas primeiras experiências pedagógicas tiveram como 
sujeitos crianças consideradas “ineducáveis” pela sociedade, percebe-se que a 
construção da identidade da criança enquanto autônoma - apesar de suas difi-
culdades de caráter natural ou devido a alguma situação psicológica - passa mais 
pela forma com a qual a sua autonomia é estimulada do que pela absorção de 
informações com fins puramente conteudistas.

É dentro desse contexto histórico, de uma revolução na forma de enxergar 
a aprendizagem, que Montessori elabora os pilares do seu Método. Considerando 
a metodologia proposta, é possível considerar que o Método Montessori divide-
se em seis grandes pilares: os de caráter teórico: autoeducação, educação 
cósmica, educação como ciência; e os ligados à prática de sala de aula: ambiente 
preparado, adulto preparado e criança equilibrada (Gabriel Salomão s.d, s.p). A 
divisão em pilares não é um consenso entre os estudiosos montessorianos, toda-
via a generalização nesses seis pilares é a mais aceita.

A filosofia montessoriana baseia-se tecnicamente dentro dos pilares teó-
ricos, enquanto que a prática, permeada pela filosofia, é o exercício dos pilares 
práticos. O ambiente preparado é aquele que favorece a organização espacial da 
criança, dando uma ideia de organização interior refletida na ordem exterior. 
O adulto preparado é a figura do professor que, como expressa por diversas ve-
zes na sua principal obra: “Pedagogia Científica”, é visto por Maria Montessori 
como aquele que favorece a interação entre criança e ambiente, sem interferir de 
forma direta a ponto de retirar a autonomia da criança, mas sim estimulando-a a 
construir seus próprios esquemas de conhecimento. 

Por fim, a criança equilibrada é aquela que consegue uma autodisciplina, 
fruto do controle de si, sem que isso implique numa anulação da vontade do 
sujeito, mas sim na utilização correta da liberdade e da responsabilidade. Além 
disso, os materiais montessorianos, que também são conhecidos como meios de 
desenvolvimento e certamente são uma das partes mais conhecidas do Método, 
permeiam toda a prática montessoriana, e compõem uma unidade na tríade di-
dática, relacionando a organização do meio, a utilização correta do material e a 
capacidade do professor em estimular o aluno a utilizá-lo.

Considerando os pilares de caráter teórico-filosófico, que são o foco deste 
estudo, por dialogarem mais diretamente com a perspectiva da construção da 
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identidade da criança enquanto sujeito cognoscente, tem-se uma conceitualiza-
ção em três pontos básicos.

O primeiro deles, a autoeducação, é um dos grandes pontos do Método 
Montessoriano:

A autoeducação é a capacidade de o sujeito buscar, através de seu pró-
prio êxito, o seu aprendizado. A autoeducação “acolhe livremente as suas 
ocupações e os seus movimentos, buscando na multiplicidade das situa-
ções ambientais aquelas que são favoráveis ao seu desenvolvimento e à 
organização da sua personalidade” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, 
p.126). Esta aprendizagem é realizada, sobretudo, por meio das atividades 
e pelo uso dos materiais científicos [...]. (PORTELA, 2013, p.25).

Assim, é através da autoeducação que o sujeito deixa de ser passivo com 
relação ao conhecimento e ao mundo que o cerca, e torna-se parte ativa dentro 
do seu processo de aprendizagem. 

A autoeducação também dialoga com a construção da identidade da 
criança. Atualmente é possível notar que a tarefa de educar é cada vez mais con-
siderada como exterior ao outro, confundindo-se a noção de autoeducar-se como 
uma disciplina rígida e engessada, o que além de não estimular a aprendizagem, 
cria uma série de paradigmas negativos ao processo de autonomia.

O segundo ponto, a educação cósmica, é o entendimento do ato de conhe-
cer como sendo a participação dentro de um “todo”:

Ferrari (2008, p.10) caracteriza a Educação Cósmica, que tem a contra-
partida por parte do educador a transmissão do conhecimento pela via das 
perguntas e das histórias, o qual deve ser profundamente envolvido pelo o 
universo que está sendo apresentado, para suscitar o desejo da criança de 
saber sempre mais. Montessori aponta, de acordo com o autor supracitado, 
que há muitas formas de despertar o interesse da criança pelo mundo. Uma 
das mais belas é perceber que todas as coisas estão profundamente conecta-
das e dependem umas das outras para existir. (LIMA, 2019, p.16).

A dissociação entre o conhecimento formal e informal adquirido no con-
texto escolar é uma das grandes dificuldades dentro do processo de ensino-apren-
dizagem. De fato, as disciplinas, quando trabalhadas isoladamente - o que co-
mumente se vê na prática de sala de aula - acabam tendo um fim em si mesmas, 
gerando um conteúdo sem grande relação com a vivência de mundo. Todavia, 
quando a consciência cósmica é desenvolvida e estimulada, a noção de cidada-
nia e responsabilidade é refinada, considerando que quando o indivíduo entende 
que as ações humanas compõem um todo, e que os conhecimentos fazem um 
constante diálogo entre si, ele passa a entender seu lugar enquanto sujeito que 
conhece, sabendo que o conhecer assume um caráter que vai além do conteúdo: 
é uma expressão da visão de mundo.

O terceiro ponto, a educação enquanto ciência, é o diálogo entre a ciência 
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e o processo educativo:

(...) enquanto a ciência fez da escola um campo experimental, não trouxe à 
ela  contribuições  significativas.  Isso  só  ocorreu  no  momento  em  que,  
por meio  dos  avanços  científicos,  chegou-se  à  definição  de   qual  seria   o 
ambiente   mais   propício   ao   desenvolvimento   psíquico.   Os   resultados 
práticos  desse  entendimento  permitiram  simplificar  o  trabalho  escolar  
e aliviar a pressão sobre alunos e professores. À luz desse entendimento, 
foi possível traçar “a verdadeira reforma da escola, aquela que resolve com 
a maior simplicidade os mais árduos problemas. (LANCILLOTTI, 2010, 
p,168 apud LIMA, 2019, p.18).

A ciência dentro do processo educativo montessori pode ser compreendi-
da de duas maneiras. A primeira consiste na visão do próprio ensinar e aprender 
dentro de uma perspectiva científica, o que para a época foi uma grande revo-
lução, visto que até então o processo didático era marcado por subjetivismos de 
diversos tipos. E a segunda no uso dos meios de desenvolvimentos, que são os 
materiais montessorianos, cientificamente preparados dentro de uma lógica de 
controle de erro e autoatividade, de maneira a estimular a aprendizagem.

Assim, dentro do diálogo entre os pilares teóricos e práticos, surge a intera-
ção do Método Montessoriano, que compõe uma visão da identidade da criança 
que a considera como sujeito ativo no processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Método Montessoriano ainda mostra-se como uma possibilidade ao 
tradicionalismo, não somente dentro da sua noção didática, mas sobretudo na 
maneira com a qual enxerga a criança: um sujeito que é capaz de aprender e agir 
na construção do seu conhecimento. 

Considerando a problemática inicial do estudo, pode-se concluir que a vi-
são de criança proposta por Maria Montessori a considera agente na sua aprendi-
zagem, como visto no pilar da autoeducação, e propõe a visão do conhecimento 
enquanto um todo. 

Em uma sociedade marcada pela passividade, na qual as crianças cada vez 
mais estão expostas ao uso excessivo de telas e à recepção de conteúdos massifi-
cados, considerar a sua autonomia dentro da construção do conhecimento ainda 
pode ser visto como uma proposta inovadora e relevante. 

Além disso, o objetivo geral do capítulo, a reflexão acerca da identidade da 
criança enquanto sujeito cognoscente, conseguiu ser atingido a medida em que se 
considerou os pilares do Método que dialogam de uma maneira mais direta com 
a filosofia por trás da aprendizagem da criança. 

Assim, conceitos como a autoeducação e a educação cósmica conseguem 
formar um panorama da identidade infantil, enquanto que a educação enquanto 
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ciência é o pilar capaz de gerar uma educação que parta do mundo prático e gere 
uma aprendizagem significativa.

Por fim, conclui-se que a autonomia da criança, relacionada com sua iden-
tidade, é parte essencial dentro do escopo da Psicopedagogia, uma vez que, den-
tro dos desafios que a modernidade impõe à atividade pedagógica, fica claro que 
o estímulo a uma aprendizagem contextualizada, personalizada e que considere 
o sujeito enquanto um todo, é uma das grandes problemáticas. 

Pretende-se, com o presente estudo bibliográfico, possibilitar um possível 
diálogo entre a Psicopedagogia e o Método Montessoriano, que permita atuali-
zá-lo para dentro das possibilidades educacionais atuais. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE PISTRAK, MAKARENKO E 
KRUPSKAYA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Alice Regina Hunhoff1

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

INTRODUÇÃO

Os educadores Anton Simionovich Makarenko, Moisey Mikhaylovick 
Pistrak e Nadezhda Konstantinovna Krupskaya abordam em seus escritos a 
preocupação com a educação, e a leitura dos seus estudos contribui para am-
pliar a compreensão sobre as práticas educativas atuais desenvolvidas em muitos 
Centros de Educação Infantil brasileiros.

Anton Simionovich Makarenko (1888-1939) nasceu na cidade de Bilopillia, 
na Ucrânia, e morreu em Moscou, na Rússia. Ele vivenciou a Primeira Guerra 
Mundial e a Revolução Russa, e é considerado um dos maiores educadores so-
viéticos, contribuindo com concepções educacionais que fundamentaram a cons-
trução da sociedade socialista. As categorias pedagógicas coletividade, discipli-
na, auto-organização, autogestão, trabalho como princípio educativo, formação 
cidadã e política fundamentaram a sua pedagogia.

Moisey Mikhaylovick Pistrak (1888-1940) viveu na Rússia e foi um mili-
tante e educador. Focava seus ensinos visando a transformação social, e funda-
mentava-se na teoria de Karl Marx. Defendeu a formação da Escola do Trabalho, 
que teve como base três princípios: o trabalho, a ligação com a atualidade e a 
auto-organização dos estudantes.

Nadezhda Konstantinovna Krupskaya (1869-1939) nasceu em São 
Petesburgo, e morreu em Moscou, na Rússia. Apesar de sua obra não se limi-
tar a temas educacionais, é nessa área que estão as suas maiores contribuições. 
Desejava que as finalidades da escola fossem alteradas, para que a escola não 
fosse um privilégio apenas das classes burguesas.

 Os educadores estavam situados em um contexto de construção de uma 
sociedade socialista e os três fundamentavam-se nos princípios de Karl Marx. 
Por sua base teórica comum, tinham interesse em uma formação de sujeitos crí-
ticos, conscientes e organizados, que fossem desenvolvidos multilateralmente, e 

1 Aluna regular do Programa de Pós-graduação de Mestrado em Educação / PPGEFB da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). E-mail: alice.hunhoff@outlook.
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que pudessem participar integralmente da transformação social. Nesse sentido, 
como mencionado por Leite e Borges (2018), os soviéticos comprometeram-se 
em construir uma educação na perspectiva da omnilateralidade, que busca desen-
volver os sujeitos em todas as dimensões educativas, fundamentada no princípio 
da unificação entre teoria e prática, com bases históricas e sociais, e tendo como 
foco o trabalho humano.Os soviéticos sabiam o quanto era importante a trans-
formação da escola no contexto que vivenciavam,

tinham a percepção de que a edificação da sociedade comunista exigia a 
formação de um novo ser humano, e reconstruíram o sistema de ensino 
em consonância com o projeto societário revolucionário, com base e inspi-
rados nos fundamentos educacionais decorrentes das proposições teóricas 
formuladas por Marx e Engels. (LEITE; BORGES, 2018, p. 228)

Em uma sociedade capitalista, dividida em classes sociais – de exploração 
de pessoas e da natureza, que apresenta cada vez mais sujeitos individualizados, 
imersos em desigualdade social, e que são determinados pelas relações econômi-
cas, culturais e políticas que circunscrevem sua existência – se faz necessário le-
vantar hipóteses de como seria uma educação diferente, baseada na coletividade 
e na vida igualitária a todos. 

Assim, a partir de alguns escritos e concepções de Makarenko, Pistrak 
e Krupskaya, nos desafiamos a pensar em como poderiam ser enriquecidos os 
trabalhos nos Centros de Educação Infantil com os fundamentos da pedagogia 
socialista soviética. 

AS CONTRIBUIÇÕES DE MAKARENKO, PISTRAK E KRUPSKAYA 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

O educador Makarenko alerta pais e educadores sobre a educação das 
crianças, afirmando que é a mais importante da vida de toda a sociedade, pois 
elas serão os futuros cidadãos do país e do mundo. Makarenko (1981, p. 17) 
orienta que devemos nos esforçar para que as crianças “se transformem em exce-
lentes cidadãos, em bons pais”, que delas depende a esperança e a felicidade da 
nossa velhice.

De acordo com esse educador, os pais têm grande responsabilidade e são 
o principal exemplo da criança para uma educação de qualidade. Esta deve ser 
realizada desde a tenra idade, e garante que

o fato de educar a criança correta e normalmente é mais fácil que reedu-
cá-la. [...] Se o processo educativo foi cheio de falhas ou omissões sérias, 
se houve procedimentos improvisados e consequentemente negligência 
ou superficialidade, será necessário corrigir muito, reformar. E a tarefa de 
correção, de reeducação, por si mesma, já não é um assunto fácil. Exige 
esforços, conhecimentos e paciência que nem todos os pais possuem. 
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(MAKARENKO, 1981, p. 17). 

O papel dos pais na educação dos filhos é um fator determinante nos escri-
tos de Makarenko. Sua observação é de que os pais não devem apenas conviver 
com seus filhos e acharem que tudo será resolvido por si mesmo. Pelo contrário, 
devem ter propósitos claros e um programa definido para a educação. Os pais 
devem refletir se desejam formar um sujeito preparado, honesto, trabalhador, 
corajoso e educado ou, quem sabe, um homem de negócios individualizado e 
egoísta, que se preocupa simplesmente com o seu bem-estar e o aumento de sua 
lucratividade.

A responsabilidade moral dos pais para a formação do futuro cidadão é 
rigorosamente destacada pelo autor, que sustenta que ser o exemplo é o que di-
ferencia, que os pais possuem autoridade e são responsáveis legais pela família 
diante da sociedade, mas não são o amo absoluto. Situado em um contexto em 
que o pai era a figura principal da casa, orienta:

conduta pessoal dos pais é um fator decisivo. O exemplo é o melhor mé-
todo educativo. Não se pense que se educa a criança somente quando se 
conversa com ela, ou quando se lhe ensina ou se lhe ordena alguma coisa. 
O pai a educa em todos os momentos, inclusive quando está ausente. A 
forma pela qual se veste, conversa com os outros ou fala deles, exterioriza 
sua alegria ou sua tristeza; o trato com os amigos e adversários, a maneira 
de rir, ler um jornal, tudo isso tem para a criança uma grande importância. 
O pequeno percebe ou sente a menor modificação no modo de ser do pai; 
todas as alternativas do seu pensamento lhe chegam por vias invisíveis, 
imperceptíveis à primeira vista. Se o pai se comporta em casa de maneira 
grosseira ou presunçosa, se fica embriagado ou, ainda pior, se ofende a 
mãe, provoca com isso grandes danos aos filhos, estará educando-os mal, 
e sua conduta indigna terá consequências bastante lamentáveis. O respei-
to paterno à família, o controle de cada ato seu, o cumprimento do pró-
prio dever, constituem o primeiro e mais importante método de educação. 
(MAKARENKO, 1981, p. 22).

Desse modo, não basta amar os filhos ou as crianças as quais detém a 
tutela, mas os responsáveis devem ser comprometidos com a sua educação, par-
ticipantes da sua vida escolar, envolvidos com o seu desenvolvimento, sendo uma 
referência, um exemplo. Ainda, os atos desenvolvidos e praticados pelos respon-
sáveis em seus trabalhos e na sociedade devem ser refletidos em casa, pois as 
identidades familiar, política e civil do responsável do lar devem estar em conso-
nância (MAKARENKO, 1981). 

Sobre a autoridade do responsável sobre a criança, Makarenko diz que 
ela é necessária e fundamental, que sem ela é impossível educar, mas não se 
deve utilizar dela com o objetivo reducionista, buscando apenas a obediência da 
criança, e que se este é o foco e a preocupação dos pais, é um sinal de que os pais 
não têm autoridade sobre ela.Ademais, que é importante distinguir a autoridade 
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verdadeira da autoridade falsa, baseada em objetivos errôneos, que busca arti-
manhas pedagógicas para alcançar a obediência das crianças. Entre elas, o autor 
cita a invenção de um castigo especial, a apelação aos prêmios, as promessas, a 
repressão, o distanciamento, a presunção, o suborno, e até a autoridade do amor, 
da bondade e da amizade, em que os responsáveis se baseiam nos sentimentos da 
criança, na permissividade e na desculpa de que são amigos dos seus filhos para 
não exercerem uma autoridade verdadeira e efetiva.

Do contrário, Makarenko orienta que os pais devem dedicar mais tempo 
para passar com os filhos, e que a verdadeira autoridade paterna consiste em 
ter como fundamento a vida e o trabalho dos pais, sua personalidade civil e sua 
conduta:

São os que dirigem a família, que respondem por ela diante da sociedade, 
diante da própria felicidade e diante dos filhos. Se cumprem sua missão de 
maneira honesta, racional, se se propõem objetivos importantes e interes-
santes, se analisam seus próprios atos, terão uma autoridade verdadeira, 
evitando-se assim a necessidade de buscar fundamentos e de recorrer a re-
ceitas ou artifícios de qualquer espécie. (MAKARENKO, 1981, p. 32).

A disciplina e o regime também são categorias discutidas por Makarenko. 
Ele destaca que a disciplina não se reduz às regras de conduta, obediência cega 
e costumes, mas que deve ser o resultado do método educativo, um objetivo al-
cançado da educação. Ressalta que a criança educada saberá cumprir ordens, e 
terá como características a iniciativa, a vontade criadora, o enfrentamento das 
dificuldades, o altruísmo, a empatia, tendo como referência as necessidades cole-
tivas. E, nesse sentido, aponta algumas influências construtivas para a educação: 
educação política ampla, instrução geral, trabalho, livros, jornais, atuação social, 
jogos, divertimento, descanso.

O regime é o processo educativo composto por tarefas, que não é per-
manente, nem imutável, que deve ter objetivos bem definidos e claros para as 
crianças, e que culminará na sua educação. Elas devem conhecer o regime, com-
preender a sua essência, e não fazer por fazer, o processo deve ter sentido e signi-
ficado, que, nesse aspecto, é interessante que as crianças compreendam por que 
determinadas condutas são necessárias, e por isso o regime deve ser coerente com 
o nível de desenvolvimento da criança.

O autor exemplifica que na primeira infância é muito importante o cuida-
do com a limpeza, e que isso pode ser trabalhado com regras para o uso da pia, 
do banheiro, do chuveiro, da arrumação do quarto, da cama, mesa, e outras tare-
fas domésticas, que a criança pode estar envolvida. Além disso, que é possível en-
siná-las que há lugares específicos e apropriados para se movimentar livremente 
e fazer barulho, como o quintal, e em outros ambientes é necessário moderar-se 
caso seja necessário.



Jobson Jorge da silva | bruna beatriz da rocha | rebeca Freitas ivanicska

(OrganizadOres)

18

Tais concepções são essenciais e externam-se aos educadores dos Centros 
de Educação Infantil, que, na maioria das vezes, passam mais horas diárias com 
a criança do que seus responsáveis, e devem ter claro sua responsabilidade, seu 
envolvimento, seu compromisso com a educação infantil, e a importância do seu 
exemplo diante da criança.Além disso, comumente ainda se vê nos ambientes es-
colares, inclusive nos grupos de Educação Infantil, o educador sendo autoritário, 
abusando do seu poder em busca da obediência da criança e, inúmeras vezes, uti-
lizando das artimanhas pedagógicas mencionadas por Makarenko para validar 
sua falsa autoridade, principalmente da repressão, dos castigos e das ameaças.

Os combinados para o cumprimento de regras, o cuidado com a higiene fí-
sica das crianças e do ambiente escolar, a organização dos brinquedos, o respeito 
com os colegas e com o professor, os ambientes adequados para cada atividade 
são princípios que podem ser trabalhados com significado com as crianças du-
rante a sua permanência nos Centros de Educação Infantil, que são importantes 
para o seu desenvolvimento e para a sua formação de sujeito social, e ainda con-
tribuem com a harmonia e organização escolar.

Já o educador Moisey Mihkaylovich Pistrak defende a escola do trabalho, 
que tem o trabalho como princípio educativo, conectado à vida, à atualidade, e 
que a sua necessidade social deve estar clara para os estudantes no ambiente es-
colar, que, de fato, o que eles aprenderem na escola terá utilidade na comunidade 
em que estarão inseridos.

Esse educador argumenta que a teoria direciona a escola, dando critérios 
de escolha, avaliação e justificação das atividades – é fundamental que a escola se 
apoie em uma teoria, caso contrário, vagará sem direcionamento, sem guia, sem 
consciência dos objetivos que se propõe a alcançar. Para o autor, a teoria marxis-
ta é a que deve “[...] ser assimilada como instrumento ativo de transformação da 
escola, e é necessário fazer uso rigoroso dela no trabalho escolar.” (PISTRAK, 
2018, p. 33).E no sentido de a escola ter uma organização definida, ele explica 
que dois conceitos devem estar na base da escola do trabalho: a ligação com a 
atualidade e a auto-organização dos estudantes.

No que diz respeito à atualidade, como Pistrak estava em um contexto de 
revolução, ele diz que ela é baseada na relação com a vida atual da sociedade, 
e que compreendê-la, dominá-la, penetrar nela, é tarefa fundamental da escola. 
Mas mais que isso, “a escola deve educar nos ideais da atualidade, [...] familiari-
zar-se com ela e transformá-la ativamente” (PISTRAK, 2018, p. 43).

Do estudo da atualidade, ele apresenta duas deduções. A primeira se refere 
aos conteúdos, que a escola deve fazer uma revisão dos conteúdos planejados, 
deixando permanecer somente aqueles que são coerentes com a atualidade, e se 
desfazer dos que estão ultrapassados. A segunda dedução diz respeito aos mé-
todos de estudo do material educativo e das questões de educação, que consiste 
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em focar na essência da tarefa, “[...] do estudo e conhecimento dos fenômenos 
da atualidade em suas relações mútuas e dinâmicas, isto é, um enfoque marxista 
para a pedagogia” (PISTRAK, 2018, p. 46). 

A partir dessas duas, o autor apresenta uma terceira dedução, que é a afir-
mação de que educação e ensino não se separam. No entanto, ele salienta que 
a escola pode abordar a atualidade apenas como um objeto de estudo externo, 
sem se posicionar, então, nas palavras de Pistrak, aí está uma escola de ensino 
livresco. 

Sobre a auto-organização, o autor destaca o desenvolvimento de três capa-
cidades básicas: trabalhar coletivamente, e encontrar seu lugar no trabalho cole-
tivo; abarcar organizadamente cada tarefa; e, por último, a criatividade organiza-
tiva. As três capacidades são essenciais e carentes na escola atual.

A capacidade de trabalhar coletivamente significa trabalhar com seus par-
ceiros, compreendendo seu lugar no momento. Para isso, é importante que todas 
as crianças, por vezes estejam na posição de direção, e por vezes, na posição de 
subordinação. Na capacidade para abarcar organizadamente cada tarefa, des-
taca-se a importância de a criança perpassar por variedades de tarefas que exi-
jam dela diferentes formas organizativas. E para desenvolver a capacidade da 
criatividade organizativa é necessário que as crianças “[...] tenham condições de 
suficiente liberdade e iniciativa nas questões de organização” (PISTRAK, 2018, 
p. 53).

A educadora Krupskaya também salienta a importância da auto-organi-
zação escolar, e orienta que os hábitos de organização devem ser trabalhados 
desde a tenra idade. Ela pondera que no momento que as crianças iniciam na 
escola elas já possuem alguns desses hábitos, e que os jogos são ótimas fontes 
auxiliares para o desenvolvimento deles, instruindo que os jogos considerados 
mais interessantes pelas crianças são aqueles que elas mesmas criam e traçam os 
objetivos, encontrando meios para sua realização, “[...] a fantasia das crianças 
complementa a realidade. Aqui é importante o próprio processo de construção 
do plano.” (KRUPSKAYA, 2017, p. 119).

Ademais, ela destaca a importância de se pesquisar os jogos, e que esses 
são importantes em suas variedades: individuais, em grupos, direcionados e li-
vres. Esclarece que nos jogos coletivos é possível trabalhar a liderança e a orga-
nização, a busca por objetivos, e que os jogos livres têm importância primordial 
na formação da criança.

A educadora ainda lembra que é importante acompanhar os estágios 
de desenvolvimento das crianças e os objetivos colocados para as crianças em 
cada estágio. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, os objetivos dos jogos 
possuem caráter primordialmente imitativo e condicional, enquanto os objeti-
vos mais avançados aparecem nos estágios subsequentes e são pensados com 
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significado motivacional.

Em condições normais, a passagem dos jogos para a vida organizada e 
o trabalho, provavelmente, segue o seguinte caminho: os objetivos se tor-
nam cada vez mais racionais, instrumentos de execução cada vez mais 
reais; os hábitos de organização adquiridos no jogo se transformam em 
hábitos de organização do trabalho, em hábitos de organização da vida. 
(KRUPSKAYA, 2017, p. 120).

Desde muito pequenas é importante que as crianças compreendam que 
a auto-organização deve ser educativa, necessária e séria. Conforme explicita-
do pela autora (KRUPSKAYA, 2017), o professor tem papel fundamental na 
influência das formas corretas de organização, auxiliando as crianças a tomar 
consciência dos hábitos organizacionais que envolvem a escola e a vida. Essas 
práticas podem ser realizadas nas aulas, nas aulas de campo, em ambientes di-
versos, como a cozinha, o banheiro, o professor deve orientar as crianças a ne-
cessidade de estabelecer objetivos e como atingi-los poupando tempo e energia, 
dividindo trabalho, unindo forças, para alcançar um melhor resultado que será 
em benefício de todos.

A proposta de escola do trabalho dos educadores soviéticos buscava possi-
bilitar a aplicabilidade dos hábitos de organização, e, além disso, nesse ambiente 
a criança não estaria condicionada a ouvir e memorizar simplesmente, mas a 
observar, perguntar, fazer experiencias, trabalhar coletivamente, tendo uma vida 
escolar envolvente, movimentada e interessante (KRUPSKAYA, 2017).

Além do exposto, Krupskaya (2017, p. 71) destaca que é essencial que as 
crianças possam se expressar pelo movimento, pelas palavras, pelas expressões 
faciais, e ter um ambiente propício e incentivador desse movimento. Ela deve ter 
contato com argila, massinha de modelar, lápis, papel e diversos materiais para 
construção, estimulando por todos os meios a sua criatividade, sendo que “[...] 
a arte e a linguagem são um poderoso instrumento de aproximação entre as pes-
soas e são meios para compreender os outros e a si mesmo.”.

No entanto, o que se percebe hoje nos Centros de Educação Infantil são 
práticas culturais focadas no cuidado exclusivo do professor sobre a criança, sem 
a oportunidade de uma participação dela no seu desenvolvimento. As tarefas 
monótonas, as práticas de estímulos, de recompensas e de castigos, o incentivo à 
competição, a falsa liberdade de expressão, distanciam cada vez mais as crianças 
de uma formação integral, voltada para a vida em uma sociedade justa e iguali-
tária, que tenha princípios como solidariedade, altruísmo, honestidade, empatia.

Neste sentido, Pistrak (2018, p. 40) já alertava que “[...] a escola sempre 
foi, e não poderia deixar de ser, reflexo do seu tempo; sempre respondeu aquelas 
exigências que um dado regime sociopolítico colocou para ela”, e essa possivel-
mente seja a resposta para a forma escolar que está atualmente instaurada, e que 
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é tão resistente a mudanças significativas na educação das crianças. O desenvol-
vimento omnilateral, expressado pelos pensamentos dos educadores soviéticos, 
ainda é um privilégio da educação das crianças da classe burguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender que a formação integral do sujeito, em sua multilateralidade, 
inicia na Educação Infantil é determinante para a transformação da educação. É 
nesse ambiente formador que a criança deve se sentir útil para a sua escola, para 
a sua família e para a sua sociedade.  O papel dos responsáveis e dos educadores 
nessa etapa é fundamental, fonte de exemplo para a criança, que tem nos seus 
cuidadores a referência principal. 

Em meio a um contexto de revolução social, os educadores Makarenko, 
Pistrak e Krupskaya oferecem excelentes contribuições que auxiliam em uma 
educação preocupada com a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. A 
parceria entre a família e a escola, a participação ativa da criança, a atualidade, o 
comprometimento dos responsáveis, a autoridade verdadeira, o regime e a disci-
plina, o cuidado, o trabalho como princípio educativo, a atualidade, a auto-orga-
nização, a coletividade e a criatividade são critérios elencados pelos pensadores.

Avaliamos que as contribuições apresentadas no estudo possuem gran-
de potencial para enriquecer o trabalho de pais e educadores de crianças da 
Educação Infantil.
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REFLEXETINDO A GESTÃO ESCOLAR: GESTÃO 
DEMOCRÁTICA X GESTÃO BUROCRÁTICA
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Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 veio suscitar algumas importantes mudan-
ças nas leis da educação, indo ao encontro das expectativas da sociedade brasilei-
ra, porque são o Estado (A União, o Estadual e o Municipal) e a Sociedade Civil 
que definem o padrão tanto de leis escolares quanto o perfil das escolas públicas, 
independentes das instancias. Contudo, o controle social somente na instancia 
federal e soberana da Constituição Federal de 88 não completa as outras na ques-
tão da autonomia, deliberações, tomadas de decisões, funcionalidade, fiscaliza-
ção e participação da sociedade civil caso o controle social partisse apenas do 
poder soberano, principalmente na educação, que é o objeto de estudo direta ou 
indiretamente. Assim partindo da CF 88 e com as demandas educacionais ao lon-
go do processo histórico e social que envolve todo o processo de políticas públicas 
educacionais e as demandas, oito anos após a CF 88 a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, LDB nº 9394 em 1996 não ratificou a organização sistê-
mica existente e praticada em algumas regiões como normatizou a condição de 
sistemas “autônomos”, atribuídas às instituições municipais. Com isso, a quarta 
esfera governamental e os municípios ganha a autonomia relativa de seus respec-
tivos sistemas acima deste a CF 88 e a LDB 96 e tendo com os demais a prática de 
regime de colaboração entre eles.

O desenvolvimento profissional é aspecto relevante para desenvolver uma 
gestão verdadeiramente democrática que pode ser configurado em cada profis-
sional e também pelo órgão que esteja gerindo essa instituição educativa.

1 Pedagogia, Esp. Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia, Secretaria Municipal de 
Educação de Cuiabá (SME), naninhabrasilbiol@gmail.com.

2 Pedagogia, Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc), silpedagogia40@
gmail.com.

3 Doutor em Educação e Mestre em Filosofia, Professor aposentado da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso, (UFMT), delarimmartins@gmail.com.
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Nesse aspecto, a demanda de formação continuada dos gestores entra como 
uma das mediações de realização da educação com qualidade e democrática.

Essa organização da gestão escolar corresponde à necessidade das insti-
tuições educativas com as condições de aprendizagem. Essa situação de apren-
dizagem precisa do envolvimento de todas as pessoas por meio da participação 
fazendo a avaliação, a avaliação e o acompanhamento dessa participação consi-
derando que o indivíduo mais importante dentro da escola é o aprendiz.

Segundo Paro (2015), a eleição de diretor é uma política que visa emplacar 
uma gestão que vise um fim determinado (o aprendizado de todos os alunos), não 
apenas fazer com que eles alcancem a aprovação ao final do ano. Uma gestão 
realmente democrática preocupa-se em fazer com que o aluno tenha vontade de 
aprender, gerar o estímulo de querer aprender no aprendiz comprometido em 
formar o aluno em sua integralidade. Fazer com que esse aluno tenha acredite 
em suas capacidades de aprendizagens e acreditando que essa escola tenha capa-
cidade de ensiná-lo. A escola pública precisa ter crédito, é preciso fazer com que 
o trabalho da escola pública ofereça um retorno satisfatório para a sociedade.

De acordo com a LEI Nº 5.956 DE 26 DE JUNHO DE 2015, do municí-
pio de Cuiabá-MT, que trata da gestão democrática:

Art.1º A Gestão Democrática tem por finalidade efetivar os processos de 
organização e gestão baseados em dinâmicas que promovam as decisões 
coletivas.
Art. 3º As Unidades Educacionais da Rede Pública de Ensino do Município 
de Cuiabá, geridas pelo princípio da Gestão Democrática, obedecerão aos 
seguintes preceitos:
III - transparência da gestão e dos mecanismos administrativos, financeiros 
e pedagógicos, com monitoramento e avaliação de resultado com foco na 
qualidade da aprendizagem [...]. https://leismunicipais.com.br/a/mt/c/
cuiaba/lei-ordinaria/2015/595/5956/lei-ordinaria-n-5956-2015-dispoe-
-sobre-a-instituicao-da-gestao-democratica-nas-unidades-educacionais-da-
-rede-publica-municipal-de-cuiaba

Além desta, outas leis também consideraram aspectos da gestão demo-
crática no município de Cuiabá, que segundo Gomes, (2019), refere ainda que, 
o município de Cuiabá é pioneiro na busca de construção da gestão democrática 
na educação. E ainda, segundo o referido autor cita temos um importante marco 
histórico:

§ Eleição de diretores – decreto publicado na gestão 1986/1988 da 
Prefeitura de Cuiabá por Dante de Oliveira;
§ Lei nº 3.201/1993. Institui a gestão democrata do ensino na rede pública 
municipal de Cuiabá e dá outras providências.
§ Lei nº 4.120, de 16 de novembro de 2001. Dispõe sobre a instituição da 
gestão democrática na rede municipal de ensino de Cuiabá e dá outras 
providências.
§ Lei nº 4.130, de 3 de dezembro de 2001. Dispõe sobre o conselho escolar 
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comunitário e dá outras providências.
§ Lei nº 4.131, de 3 de dezembro de 2001. Dispõe sobre o conselho munici-
pal de educação e dá outras providências.
§ Lei nº 4.559, de 5 de abril de 2004. Modifica o artigo 50, da Lei 4.120 de 
16 de novembro de 2001 que institui a gestão democrática na rede munici-
pal de ensino de Cuiabá e dá outras providências.
§ Lei nº 4.954, de 17 de janeiro de 2007. Dá nova redação ao artigo 50 da 
Lei
4.120 de 16 de novembro de 2001, que dispõe sobre a instituição da 
gestão democrática na rede municipal de ensino de Cuiabá e dá outras 
providências.
§ Lei nº 4.998, de 25 de julho de 2007. Institui o processo de gestão demo-
crática nas unidades de creches da rede municipal de educação e dá outras 
providências
§ Lei nº 5.029, de 6 de novembro de 2007. Dispõe sobre a instituição da 
gestão democrática no sistema municipal de ensino de Cuiabá.
§ Lei nº 5.354, de 9 de novembro de 2010. Dispõe sobre a organização, 
estrutura e funcionamento e a composição do conselho de educação, de 
acordo com a lei de diretrizes e bases da educação nacional e o sistema 
municipal de ensino. § Lei nº 5.367, de 22 de dezembro de 2010. Aprova o 
plano municipal de educação, e dá outras providências.
§ Lei nº 5.949, de 24 de junho de 2015. Dispõe sobre a aprovação do pla-
no municipal de educação do município de Cuiabá para o período de 
2015/2024.
§ Lei nº 5.956, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a instituição da gestão 
democrática nas unidades educacionais de Cuiabá.                                      
h t tp s :// l e i smunic ipa i s. com.br/a/mt/c/cu iaba/ le i -o rd ina -
ria/2015/595/5956/lei-ordinaria-n-5956-2015-dispoe-sobre-a-instituicao-
-da-gestao-democratica-nas-unidades-educacionais-da-rede-publica-muni-
cipal-de-cuiaba

Segundo Gomes (2019), existe um consenso entre os educadores de que a 
gestão desempenha papel relevante na qualidade da educação, mas, a forma de 
escolha dos dirigentes dessas unidades mistura alguns pontos positivos limitan-
do-os. O autor afirma que essa descontinuidade na gestão escolar é vista como um 
constante recomeço das ações educativas no olhar externo (comunidade escolar) 
e ocasiona uma visão de que há pouco desenvolvimento na capacidade institu-
cional de educar e esse aspecto pode ser conferido pela Avaliação Nacional da 
Alfabetização ou a Prova Brasil.

Desse modo, a gestão escolar é um conjunto de ações orientadas à gestão 
racional dos recursos financeiros e humanos a fim de direcionar os objetivos da 
atividade fim: “o Pedagógico” ou, o ensino aprendizagem, a fim de garantir a realiza-
ção de uma aprendizagem para todos sem deixar nenhum aluno para trás.

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

O trabalho contou como auxiliar de sua metodologia o arco de Maguerez:
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O estudo / a pesquisa se dá a partir de um determinado aspecto da reali-
dade. Então, a primeira etapa é a da Observação da realidade e definição 
do problema. É o início de um processo de apropriação de informações 
pelos participantes que são levados a observar a realidade em si, com seus 
próprios olhos, e a identificar-lhes as características, a fim de, mediante os 
estudos, poderem contribuir para a transformação da realidade observada. 
Os alunos, apoiados pelo professor, selecionam uma das situações e a pro-
blematizam. (Colombo e Berbel, 2007, p. 125).

Com o objetivo de realizar a capacitação dos gestores da rede pública mu-
nicipal, a secretaria municipal de educação de Cuiabá-MT em parceria com a 
UFMT realizou o curso de extensão para a formação continuada dos atuais ges-
tores das creches, CMEIS e Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Cuiabá para que disponham, individualmente e como equipe de gestão, de 
referenciais conceituais e instrumentos para qualificar a gestão democrática.

O curso de extensão teve como finalidade a capacitação dos gestores pú-
blicos do município de Cuiabá em curso de 180 horas. Essa formação teve como 
referência o Arco de Maguerez, o qual demonstra em seu diagrama à esquerda o 
arco proposto e à direita, o marco se adapta à formação.

Fonte:http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_modulos_curso/acessar.
htm?idUg=cripto%3 A%25CA%25C0%2517%257C%2508%25BE%25EB%25C0&

O referido curso tratou-se de uma formação específica para os gestores 
(diretores/as, coordenadores/as, secretários/as) das escolas públicas municipais 
de Cuiabá – MT em nível de extensão para aprendizagem a fim de elabor um 
projeto de gestão que foi apresentado em (2020). Esse curso teve uma função me-
diadora da leitura do cotidiano da escola que atua aquele/a gestor/a.

Seguindo a proposta de Maguerez cada módulo foi composto em duas 
modalidades, uma parte à distância, e outra parte presencial e ainda, cada módu-
lo foi composto por cinco etapas:

Etapa 1: Observação da escola mediante resposta de questionário online;
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Etapa 2: Os pontos-chave que levantados foram pela equipe de formação 
e discutido no primeiro encontro presencial do módulo;
Etapa 3: Textos de referencial teórico, que foram estudados e debatidos em 
fórum na modalidade online e retomados no primeiro encontro presencial;
Etapa 4: Proposta de Gestão Democrática 2020 que foi escrito pela 
equipe gestora de cada unidade escolar, no primeiro e segundo encontro 
presenciais;
Etapa 5: Realização na unidade escolar da Proposta de Gestão Democrática
em 2020.
O curso contou ainda com a avaliação de trabalhos de Trabalho de Conclusão 

de Curso que foram elaborados pelos cursistas de acordo com a proposta do cur-
so que eram os mecanismos de gestão democrática elaborados gestores alunos do 
curso de extensão e que será analisada pelos professores formadores atuantes no 
referido curso de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, e que irão 
analisar a Proposta de Gestão Democrática da Unidade Escolar – 2020 que po-
derá ou não dar direito à obtenção de certificação no referido curso de extensão.

Pensando em avançar nos conceitos, elaborou-se um questionário sobre 
como melhorar a Gestão Democrática nas escolas públicas municipais de Cuiabá-
MT com uma proposta de 17 questões que foram respondidas pelos gestores a 
fim analisar a ocorrência de gestão pedagógica democrática em suas unidades 
educacionais.

1. Comunidade educativa
2. Proposta de trabalho
3. Projeto Político Pedagógico
4. Equipe gestora
5. Reunião da equipe gestora
6. Comunicação
7. Conselho deliberativo da unidade educacional
8. Conselho fiscal
9. Assembleia geral da comunidade educativa
10. Eleições e comissões eleitorais
11. Ciclo de estudo e avaliação do conhecimento
12. Relatório de gestão
13. Relatório de prestação de contas
14. Avaliação institucional
15. Pacto de melhoria
16. Processo de destituição
17. Outros (de acordo com a criatividade e/ou necessidade da escola).
Para responder a esse questionário, os cursistas responderam o questio-

nário tendo como base o questionário dos mecanismos da gestão democrática.
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1. Para quê:
2. Quem é gestor do mecanismo:
3. Para quem:
4. Quando:
5. Onde:
6. Como:
7. O quê:
8. Quanto:
9. Outros:
Com base nessas questões, foram analisadas e desenhadas as propostas que 

pudessem elaborar um perfil que fosse capaz de realizar ser uma proposta de 
desenho para a gestão pedagógica democrática. Para desenhar uma proposta ela-
borou-se as seguintes questões:

1. Diagnóstico
2. Definição da missão de ensino e de aprendizagem
3. Definição de metas
4. Saeb 2º ano (ANA)
5. Saeb 5º ano
6. Saeb 9º ano
7. Avaliação de metas
8. Roda de conversa
9. Suporte ao docente
10. Minha Escola é diferente
11. Peeragogia
12. Parceria (e outros, que a experiência indicar)
Com base nas respostas dos questionários do módulo II do referido curso 

de extensão, tivemos as seguintes conclusões.
Com base na proposta do curso sobre Gestão Pedagógica Democrática, per-

guntou-se aos gestores do referido curso: “O que é Gestão Pedagógica Democrática” e 
as respostas foram apresentadas em cada módulo presencial.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na intenção de oferecer oportunidade aos acadêmicos da universidade 
parceira da SME, a UFMT realizou um processo seletivo com vagas exclusivas 
aos alunos da instituição a fim de oferecer construção de conhecimentos e opor-
tunizar a as relações coletivas.

As acadêmicas de Pedagogia da UFMT puderam aprender efetivamente 
o papel do gestor escolar e com uma iniciativa voltada às práticas democráticas.

O trabalho de tutoria conta com atividades presenciais que são 
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acompanhamento do professor/a formador/a em todos os encontros que eram 
realizados quinzenalmente e reuniões pedagógicas também em periodicidade 
quinzenal a fim discutir o andamento do curso e busca de soluções para prováveis 
dúvidas que os cursistas apresentavam. Elaboração de relatórios acerca das ativi-
dades desempenhadas tanto em

nível presencial quanto no EAD, (educação a distância), e acompanha-
mento dos fóruns e postagens dos alunos, interação com a turma a fim de esti-
mulá-los na participação das atividades online com o uso de plataforma digital 
em ambiente colaborativo de aprendizagem a qual utiliza-se da Peeragia para 
interagir os cursistas a interagirem com seus colegas de curso promovendo um 
estudo em grupo e/ou em pares como o proposto no preenchimento do questio-
nário. Ainda, a Cybergogia que é o uso de ferramentas tecnológicas destinadas 
à auxiliar nas aprendizagens em ambientes colaborativos como a plataforma uti-
lizada pelos cursistas do referido curso de extensão sendo ensino parcialmente à 
distância no caso desse curso já que o mesmo, contava as aulas presenciais em 
cada módulo.

A intenção é proporcionar não só a disponibilização de conteúdo, mas, 
principalmente plena interatividade e interação entre pessoas e grupos, via-
bilizando, por consequência, a construção do conhecimento por meio de 
comunicação síncrona e assíncrona, simulações, hipertextualidade, coope-
ração, construções coletivas e compartilhamento. (Duarte e Paiva (2014) in 
SILVA, 2013, p. 92).

Relacionando as palavras de Duarte e Paiva (2014) in (SILVA, 2013, p. 
93), foi possível constatarmos a importância na prática a importância dos progra-
mas de tutoria e extensão que a UFMT oferece aos seus acadêmicos como forma 
de prepará-los para o trabalho e para a vida.

A forma como se caracteriza a importância da realização do trabalho do 
gestor escolar é possível analisar a seguinte afirmação:

Quando essas políticas e técnicas não se encontram presentes, verifica-se 
que o sequestro do caráter público da instituição escola e a degradação de 
seu desempenho pedagógico. (PARO, 2015, p. 67).

É possível constatar nessa afirmação que a importância da formação con-
tinuada para os profissionais da educação especialmente em formação específica 
para aqueles que exercem trabalho tão significativo nos espaços educativos e pú-
blicos tendo em vista que as boas práticas democráticas oportunizam de fato um 
fazer pedagógico sem deixar nenhum aluno para trás e que essas práticas não 
são fáceis de serem efetivadas cabendo ainda à todos os profissionais o exercício 
pleno da ética e do dever social que exerce o professor/professora.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que muitos cursistas apresentaram dificuldades com o sistema 
online e as ferramentas tecnológicas bem como os formatos de aprendizagem 
da Peeragogia e da Cybergogia. Apresentaram questionamentos que existentes 
em suas unidades educacionais que puderam contribuir com a solução desses 
problemas discutidos.

A formação continuada especialmente em caráter específico para de ges-
tores de unidades educacionais públicas torna-se efervescente na sociedade atual 
quando jogos políticos estão abertos para a tentativa de finalização dessa moda-
lidade gestionária.

A importância das ações de extensão para os acadêmicos é imprescindível 
para a boa formação dos acadêmicos para aprendizagens significativas que esti-
mulem a formação especialmente para a formação de professores quando se tem 
a oportunidade de conhecer antes da conclusão da sua formação os problemas 
com os quais irá se deparar.

A interação e o feedback, são elementos socializadores que anteciparam 
práticas pedagógicas eficientes e a valorização do saber e das práticas democráti-
cas nos espaços educativos.
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AS ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS DAS CLASSES 
MÉDIAS NO JOGO DE SUA REPRODUÇÃO SOCIAL

Luiza Mascarello1

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

INTRODUÇÃO

As classes médias constituem objeto central de pesquisas e estudos sobre 
mobilidade social, sendo a classe o elemento central na estratificação social. Em 
um país profundamente hierarquizado e marcado pelas desigualdades sociais 
como o Brasil, é importante analisar de que maneira e em que grau os grupos de 
diferentes classes sociais conseguem - ou não - manter ou aumentar sua posição 
socioeconômica.

Nesse jogo de manutenção ou ascensão social, a classe média, ou as clas-
ses médias, são um jogador central. Os estudos mais recentes de Sociologia têm 
preferido o uso do termo no plural visto que existem muitos estratos dentro dessa 
classe: de intelectuais a gerentes, de médicos a professores da educação básica, 
de funcionários públicos a profissionais autônomos, de vendedores do comércio 
a trabalhadores de escritório. 

São oportunidades de vida muito distintas, o que justifica o termo “classes 
médias”. Quando se remonta à ideia marxista de classes, percebe-se que elas si-
tuam-se em posições contraditórias. As classes médias não são nem proprietárias 
dos meios de produção, nem proletárias; estão subordinadas ao capital, mas tam-
bém supervisionam, subordinam e exploram seus inferiores hierárquicos; são, ao 
mesmo tempo, exploradoras e exploradas (CARDOSO; PRÉTECEILLE, 2021).

O foco deste capítulo será analisar as estratégias educativas das classes mé-
dias, contextualizando-as nas estratégias mais amplas de reprodução social.

DESENVOLVIMENTO

A manutenção ou o aumento da posição social, tão caros às classes 
médias, faz parte do largo fenômeno de reprodução social. Esta, para Pierre 

1 Formada em Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura) pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação: Co-
nhecimento e Inclusão Social, da Faculdade de Educação da UFMG. Analista de políticas 
públicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. E-mail: lui-
zamascarello@gmail.com.
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Bourdieu - sociólogo francês e uma das maiores referências mundiais no campo 
da Sociologia - consiste na capacidade “quase biológica” de o corpo social se 
reproduzir, assegurando:

[...] mediante a transmissão consciente ou inconsciente do capital acumu-
lado, a perpetuação das estruturas sociais ou das relações de ordem que 
formam a “ordem social”. Isto tudo através da mudança incessante e da re-
novação permanente dos indivíduos, claro, mas também das manifestações 
da diferença [...] (BOURDIEU, 1983, p.40, grifo nosso).

A natureza do capital acumulado de que trata o autor é diversa. No senso 
comum, quando se fala em transmissão e herança, associa-se automaticamen-
te ao capital econômico ou patrimonial (dinheiro e bens materiais). Contudo, 
Bourdieu propõe que não são somente esses tipos de capitais que apresentam in-
fluência na estratificação social, ou seja, no posicionamento de um indivíduo ou 
grupo na estrutura socioeconômica de determinada sociedade. Assim, ele amplia 
a reflexão para a existência de outros capitais, como o simbólico (um sobrenome 
de renome, por exemplo), o social (como as redes de relacionamentos que podem 
influenciar no sucesso profissional) e o capital cultural.

O capital cultural - conceito-chave na Sociologia da Educação -, consiste, 
para Bourdieu (1973), em estruturas mentais, formas de pensar e de viver no 
mundo, estilo de vida, gostos, comportamentos, posturas, domínio da língua cul-
ta e da cultura geral, dentre outras expressões. Por elas serem de ordem simbólica, 
sua transmissão é dissimulada, ou seja, não é tão evidente, porque são expressões 
incorporadas pelo indivíduo com o tempo - por isso Bourdieu nomeia esse estado 
de apresentação do capital como “incorporado”. Mas o capital cultural também 
se apresenta no estado “objetivado”, abarcando livros, dicionários, instrumentos, 
obras de arte e outros bens materiais de cultura, que são de ordem material. Por 
fim, também pode se apresentar no estado “institucionalizado”, referindo-se a 
diplomas escolares, ou seja, credenciais emitidas por uma instituição.

A ideia de capital cultural é uma dos elementos centrais para se pensar as 
possibilidades dos grupos de diferentes classes conseguirem se manter na hierar-
quia social. Nas palavras de Bourdieu,

Além disso, deixando de colocar as estratégias de investimento escolar no 
conjunto das estratégias de reprodução, sujeitam-se a escapar, por um pa-
radoxo necessário, o mais oculto e determinante socialmente dos investi-
mentos educativos, a saber, a transmissão doméstica do capital cultural. 
(BOURDIEU, 1973, p.73).

Assim, a família é o sujeito ou o locus principal de reprodução social, pois 
é nela que ocorre a transmissão do “bem” que mais fará diferença para o êxito ou 
o fracasso escolar: o capital cultural. As famílias preocupam-se, no  limite de suas 
possibilidades, em propiciar a seus filhos uma educação mais sólida e completa 
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possível. Nesse sentido, a escola entra em cena com a responsabilidade de com-
pletar a transmissão dos capitais cultural, social e simbólico iniciada pela família.

Existem, evidentemente, diversas estratégias de reprodução social - que 
pressupõem a transmissão de capitais de diversas ordens. Elas vão desde as es-
tratégias matrimoniais e de fecundidade até as estratégias econômicas, as de in-
vestimento social para acumular capital social e as educativas. Um dos aspectos 
distintivos das classes médias é, segundo afirmam Cardoso e Préteceille após vas-
ta revisão de literatura, “a capacidade de transferir seus capitais (cultural, social, 
econômico) aos filhos, ou mesmo de lhes garantir mobilidade social ascendente.” 
(CARDOSO; PRÉTECEILLE, 2021, p.145). Contextualizando o cenário brasi-
leiro a partir de 2002, os autores questionam:

Num período de grandes mudanças na estrutura dos mercados de trabalho 
- como o que estamos analisando aqui (2002-2014), no qual quase 20 mi-
lhões de empregos formais foram criados nos diversos setores da economia, 
8,3 milhões deles de classe média, permitindo efetiva mobilidade ascenden-
te de renda para vastas parcelas da população - e de importante ampliação 
do acesso ao ensino médio e também à universidade - abrindo com isso 
oportunidades de mobilidade social e educacional ascendente -, até que 
ponto o pertencimento de classe, e em particular às classes médias, é deter-
minante para as chances de mobilidade? As classes médias brasileiras têm 
garantido aos seus filhos acesso a recursos econômicos e educacionais? 
Se sim, têm feito isso em maior proporção do que outras classes sociais? 
(CARDOSO; PRÉTECEILLE, 2021, pp.145-146).

As estratégias educativas são as estratégias de reprodução social focadas 
na transmissão do capital cultural, isto é, são aquelas relacionadas ao acesso 
dos filhos a recursos educacionais. Dentro desse contexto existem as estratégias 
escolares, focadas especificamente na instituição escolar. Ou seja, a escolha do 
estabelecimento de ensino é um dos desdobramentos práticos da busca por re-
produção social. 

Se a hierarquia de classe se manifesta, dentre outras expressões, no índice 
de riqueza do domicílio, traduzido na posse de bens, as classes médias distin-
guem-se de outras classes por seu consumo diferenciado. Isso inclui os bens edu-
cacionais, como o estabelecimento de ensino, por meio dos quais elas buscam 
construir suas distinções, sobretudo face às classes populares. Tais distinções 
também podem ser chamadas de “fronteiras simbólicas”:

Ao mesmo tempo, elas [as classes médias] traçam estratégias visando ins-
taurar “fronteiras simbólicas” tanto no plano vertical, para manter sua po-
sição preservando suas vantagens, quanto no plano horizontal, para manter 
sua identidade instaurando distâncias de outros grupos. (VAN ZANTEN, 
2009, p.52, tradução da autora2).

2  “En même temps, elles sont impliquées dans des stratégies visant à instaurer des ‘frontières 
symboliques’ à la fois sur un plan vertical, pour maintenir leur position en préservant leurs 
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Van Zanten (2009 apud MASCARELLO; CUNHA, 2022) elabora im-
portante explicação a respeito da escolha escolar. Primeiro, postula que ela pos-
sui atributo eminentemente social, quer dizer, é influenciada pela posição que 
aqueles que escolhem - normalmente, os pais - ocupam na estratificação social. 
Também, para van Zanten a escolha da escola apresenta três particularidades 
que as distingue de outras escolhas:

A primeira e mais central é que as escolhas concernem crianças que são, 
para os pais, a maior causa de angústia e de felicidade e, para a sociedade, 
uma peça-chave para sua reprodução econômica, social e cultural. A se-
gunda particularidade das escolhas escolares são seus efeitos a um prazo 
mais longo que as escolhas em geral. Por fim, a terceira consiste no fato de 
que elas são vinculantes - no sentido de comprometerem a família -, pois 
sua renúncia é onerosa não somente devido aos vínculos formais que pre-
cisariam ser desfeitos mas também devido às relações de troca e de víncu-
los afetivos que são construídos com as outras pessoas. (MASCARELLO; 
CUNHA, 2022, pp. 2-3).

A escolha do estabelecimento, contudo, está circunscrita a um mercado 
escolar. Logo, à medida que o mercado escolar e as condições familiares permi-
tirem, os pais fazem uma escolha ativa do estabelecimento. Para Jay (2003), a 
escolha do estabelecimento é uma estratégia que a família delinea a fim de ate-
nuar sua possível fragilidade em termos de capital cultural em relação a outros 
grupos sociais - como as elites. Esse contrapeso se dá, segundo o autor, com a 
utilização intensiva e seletiva de certas escolas, uma vez que, em determinadas 
situações, as famílias não se sentem competentes para garantir, elas próprias, sua 
reprodução social.

Dessa forma, a escolha do estabelecimento é um processo que vem se refi-
nando ao longo do tempo, acompanhado da expansão do mercado escolar. A ex-
pansão trouxe instituições de ensino diversas tanto do ponto de vista das concep-
ções pedagógicas quanto do valor da mensalidade e do público que as frequenta. 

Costa e Koslinski (2011) revelam que no Brasil o mercado escolar é for-
temente competitivo para aqueles grupos sociais capazes ou dispostos a investir 
recursos de diversas ordens - principalmente financeiros - na educação de sua 
prole. Os autores, contudo, preferem o termo “quase mercado” quando se trata 
do mercado educacional. A justificativa do termo “quase” fundamenta-se na sua 
diferenciação face ao mercado tradicional em alguns pontos-chave. Do lado da 
oferta, há concorrência entre empresas ou entre provedores de serviços, assim 
como ocorre no mercado tradicional, mas essas organizações não necessaria-
mente são propriedade privada e não necessariamente buscam maximizar seus 
lucros. Do lado da demanda, o poder aquisitivo do consumidor não é auferido 

avantages, et sur un plan horizontal, pour maintenir leur identité en instaurant des distances 
avec les autres groupes.” (VAN ZANTEN, 2009, p.52).
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em termos monetários, mas “assume a forma de um orçamento ‘carimbado’ ou 
voucher limitado à compra de um serviço específico.” (LE GRAND 1991 apud 
COSTA E KOSLINSKI, 2011, p.252).

De toda forma, para os autores, o ponto central do quase-mercado educa-
cional é a ideia de escolha escolar (em inglês, “school-choice”):

Segundo as prescrições usuais, o quase-mercado funciona com base na 
oferta de oportunidades de escolha pelos pais entre um cardápio de escolas, 
que imporia, pela demanda (os estudantes/ clientes), reações por parte da 
oferta (as escolas). O lado da oferta [...] teria de se ajustar, buscando captar 
estudantes pela qualidade e o tipo da mercadoria, ou seja, dos serviços 
oferecidos: educação, credenciais. [...] A oferta tenderia a elevar sua quali-
dade pelo efeito agregado da competição para ganhar clientes. (COSTA E 
KOSLINSKI, 2011, p.252).

Outrossim, pressupõe-se que a escolha do estabelecimento pelas famílias 
é orientada na direção daqueles que correspondam a seus valores e visões de 
mundo:

[...] as famílias, instadas a delegar a educação de seus filhos ao sistema de 
ensino e tendo por referência um espaço escolar diferenciado, procurarão 
(de maneira intencional ou não) aquelas instituições que melhor corres-
pondam aos valores e visões de mundo que professam. (ALMEIDA, 2003, 
p.138).

Quanto a tais valores e visões de mundo relacionados à educação, van 
Zanten (2009 apud MASCARELLO; CUNHA, 2022) afirma que as famílias 
de classes médias apresentam três orientações ideal-típicas: o desenvolvimento 
reflexivo, o instrumentalismo e a moratória expressiva. 

Aquelas que se orientam pelo desenvolvimento reflexivo consideram que o 
conhecimento é um fator de enriquecimento intelectual ao longo de toda a vida 
do indivíduo. Esses pais advogam que a cultura escolar deve ser autônoma face 
às pressões econômicas e sociais, devendo, assim, transmitir o que há de mais va-
lioso na esfera intelectual, visando a reprodução e a renovação de uma sociedade 
esclarecida. O mais importante não seria uma escola que propicie a formação 
voltada para projetos profissionais ou gostos pessoais, mas uma que equilibre 
tanto as disciplinas escolares quanto a cultura geral da sociedade, formando pes-
soas autônomas, críticas e reflexivas. 

Ao contrário, na orientação instrumentalista, confere-se importância ao 
sucesso escolar e profissional. Dessa maneira, a escola é vista principalmente 
como instância de preparo para o mundo do trabalho. O foco são as aquisições, 
as habilidades, as competências e a classificação escolar como formas de investi-
mentos que possibilitem aumentar as chances de sucesso dos filhos, aumentando 
suas vantagens em termos de posição na hierarquia social. Nesse caso prevalece 
a racionalidade econômica, que confere ênfase nos resultados, na rentabilidade e 
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na resposta às demandas externas. Os pais que se guiam por essa orientação pro-
curam estabelecimentos de prestígio, cuja proposta pedagógica fundamenta-se 
na preparação dos alunos para exames externos, tais como o vestibular e o Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio), principais portas de entrada para o ensino 
superior. Na busca por esses estabelecimentos “centrais”, os pais não conferem 
tanta importância ao desenvolvimento de relações comunitárias.

Por fim, outro tipo de orientação é a moratória expressiva, que vê a escola 
como um espaço de desenvolvimento humano, valorizando-se o prazer, o bem-
-estar e a felicidade dos filhos. Esses pais avaliam que a escola pode ser um lugar 
menos rígido, com menos pressão sobre os alunos e competição entre eles. Ao 
contrário, ela deve propiciar a cooperação, o prazer de aprender, a convivência 
e as relações humanas. Nesse sentido, os pais preferem escolas “de bairro”, pró-
ximas à residência - ainda que sejam inferiores do ponto de vista de resultados 
acadêmicos - pois o que importa é que seus filhos possam criar e manter ami-
zades no bairro em que já residem, perpetuando o senso de “comunidade”, ao 
contrário da orientação utilitarista.

É evidente que essas orientações não são fixas e imutáveis. Os pais podem, 
ao longo do percurso de vida de seu filho, ou à medida que gozam de maior 
ou menor renda, escolher escolas que se encaixam em diferentes orientações. 
Para van Zanten, é comum que algumas famílias optem, no primeiro momento 
(na educação infantil e no ensino fundamental), por escolas que promovam um 
ambiente de bem-estar e de desenvolvimento de relações humanas, onde há 
crianças e adolescentes de diversas origens sociais. Com o avanço da etapa de 
escolarização (nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio), os pais 
podem transferir seus filhos para estabelecimentos que foquem na transmissão de 
conteúdos que serão exigidos no mercado de trabalho ou em processos seletivos 
para o ensino superior.

A mudança de estabelecimento também pode estar associada ao evitamen-
to do ambiente de heterogeneidade social que alguns propiciam, ou melhor, à 
preferência por conviver com pessoas de diversas origens sociais somente até cer-
to ponto. É o que van Zanten chama de “porosidade moderada”, indicando que 
as classes médias não estão forçosamente “abertas” para outros grupos sociais:

Muitos pais renunciam a essa porosidade moderada no momento da pas-
sagem do ensino fundamental I ao ensino fundamental II por razões que se 
relacionam tanto com o enfraquecimento da capacidade dos pais em exer-
cer controle sobre os relacionamentos dos adolescentes e com o aumento 
dos temores relacionados aos perigos da mistura social. Esta lhes parece 
ameaçar, nessa idade [do filho], não somente a realização das orientações 
instrumentais e expressivas [...] mas também uma integração em culturas 
de classe cuja necessidade de reproduzir sua posição social torna-se então 
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mais premente. (VAN ZANTEN, 2009, p.70, tradução da autora3).

Além da preocupação com a escola, há famílias que estão dispostas a fazer 
consideráveis investimentos econômicos para complementar a formação recebi-
da pelos filhos no ensino regular. Recorre-se, então, a aulas particulares, aulas de 
reforço escolar, cursos de idiomas, dentre outras atividades que compõem o que 
Bray (2014) denominou “educação na sombra” (em inglês, “shadoweducation”). 
Tal metáfora baseia-se na ideia de que existe o sistema de ensino não formal que 
se desenvolve à sombra do sistema formal:

Primeiro, a aula particular complementar só existe porque o sistema de 
ensino regular existe; em segundo lugar, como o tamanho e a forma do 
sistema regular mudam, também mudam o tamanho e a forma da aula par-
ticular complementar; terceiro, em quase todas as sociedades muito mais 
atenção concentra-se no sistema regular de ensino do que em sua sombra; 
e, quarto, as características da sombra do sistema são muito menos distin-
tas do que as do sistema regular. (BRAY, 2014, p.16).

A preocupação em fazer a complementação do ensino recebido na escola 
advém do fato de a educação e o sucesso escolar serem vistos como determinan-
tes para as perspectivas de vida do indivíduo, principalmente para os das clas-
ses médias. É claro que tal investimento depende, para Bray, da renda familiar 
disponível e das intenções da família em relação à capacitação dos filhos. Para 
ele, “muitas famílias consideram desejável utilizar todos os canais possíveis para 
maximizar as oportunidades dos seus filhos e irão fazer o que for preciso para 
conseguir esse objetivo” (BRAY, 2014, p.112).

As classes médias são as que mais se “armam” com todas as ferramentas 
educacionais possíveis pois são as que mais veem no sucesso escolar suas chan-
ces de ascensão social, ao mesmo tempo em que temem por cair na hierarquia 
social. Conforme apontado por Cardoso e Préteceille (2021), o diploma univer-
sitário é um passaporte para as posições superiores de classe, fazendo aumentar 
de forma expressiva as chances de se receber rendas mais altas no âmbito das 
classes médias.

De volta ao questionamento que os autores fizeram a respeito da capa-
cidade de garantir aos filhos o acesso a recursos econômicos e educacionais, 
e se as classes médias o fazem em maior proporção do que outras classes so-
ciais, tem-se um achado interessante. A resposta à qual chegaram, com dados da 

3 “Beaucoup de parents renoncent d’ailleurs à ce brassage modéré au moment du passage 
de l’école primaire au collège pour des raisons qui tiennent à la fois à l’affaiblissement 
de la capacité parentale à exercer un contrôle sur les fréquentations adolescentes et à 
l’accroissement des peurs liées aux dangers de la mixité. Celle-ci leur semble en effet 
menacer à cet âge non seulement la réalisation des visées instrumentales et expressives 
que nous avons analysées dans le chapitre précédent, mais aussi une intégration dans des 
cultures de classe dont la nécessité pour reproduire leur position sociale se fait alors plus 
pressante.” (VAN ZANTEN, 2009, p.70).
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PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, empreendida pelo IBGE 
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é que sim, os pais da “classe mé-
dia” como um todo têm conseguido transferir a seus filhos sua posição de classe, 
por meio dos recursos econômicos e educacionais.

A questão é que a capacidade de transferência não é homogênea dentre os 
diversos estratos das classes médias. Além disso, a transferência é sensivelmente 
maior dos pais para as filhas, e não para os filhos. Esse é um dos principais resul-
tados do referido estudo :

Mas o principal resultado de nosso estudo está relacionado com a mobili-
dade das classes médias e pode ser formulado nos seguintes termos: os pais 
das classes médias conseguem assegurar à maioria dos filhos e filhas ao 
menos a posição vantajosa original. A proporção é bem mais alta no caso 
das filhas, e mais das vezes elas têm mobilidade ascendente em proporção 
bastante elevada quando comparada com a dos homens. Ademais, tam-
bém no caso delas, as taxas de mobilidade descendente são muito menores. 
(CARDOSO; PRÉTECEILLE, 2021, pp.153, grifo dos autores).

De qualquer forma, os autores ressalvam que a mobilidade ascendente - 
tanto para homens quanto para mulheres - é de curta distância. Isto é, a maioria 
dos filhos avançam uma ou duas posições de classe acima dos pais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sociedades modernas organizam-se em uma estrutura social que hie-
rarquiza os indivíduos e os grupos de acordo com as classes sociais a que perten-
cem. As classes serão determinantes para o acesso a oportunidades de vida, con-
sumo de bens - materiais e simbólicos -, acesso a direitos e à própria capacidade 
de reproduzir a posição de classe.

Dentre as estratégias de reprodução social - por meio das quais as famílias 
tentam transmitir capitais de diversas naturezas para as gerações mais novas - en-
contram-se as estratégias educativas. Estas baseiam-se na transmissão sobretudo 
do capital cultural e consideram a educação um bem de posição. A escola não é a 
única instituição responsável pelo trabalho de transmissão do capital cultural, ao 
contrário, ela constitui-se em importante complemento ao papel da família, en-
quanto instituição responsável pela produção e reprodução desse tipo de capital.

No contexto de acirramento das disputas no sistema escolar, com a massi-
ficação do ensino e inflação dos diplomas, as famílias, que realizam o trabalho de 
transmissão doméstica do capital cultural, delegam à escola a continuidade e o 
reforço dessa transmissão. Sendo assim, elas irão investir tanto mais na formação 
de seus filhos - dentro e fora do espaço escolar - quanto mais suas condições ma-
teriais lhes permitirem. A literatura aponta que são as famílias de classes médias 
as que mais se empenham nesse investimento.
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Ao fim e ao cabo, a dinâmica da mobilidade social no Brasil mostra que 
esse trabalho tem surtido efeito. Resta saber em que medida a crise econômica 
pós-2015 impactou nos resultados dos investimentos e das estratégias familiares 
de reprodução social. Esse é um rico campo de análise para a Sociologia nos 
próximos anos.  
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO: 
ATUAIS DESAFIOS

Vanessa do Carmo Almeida1

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

INTRODUÇÃO

A capacidade para conduzir, com eficiência, uma instituição escolar é pri-
mordial para o desenvolvimento do aprendiz que nela foi introduzido uma vez 
que este não aprende somente dentro da sala de aula, mas na escola como um 
todo: pela maneira em que ela se organiza, suas funcionalidades, ações que são 
por ela promovidas, maneira como as pessoas, nela inseridas, se relacionam e 
convivem e como ela se relaciona com os pais, familiares e comunidade como 
um todo. Para Marques (2006, p. 09) a maior dificuldade de uma escrita é ini-
ciá-la, “isto porque só se escreve, escrevendo”, sendo assim, pode-se fazer uma 
analogia a partir do pressuposto de que para que uma instituição de ensino tenha 
sucesso em seus métodos educativos é preciso estabelecer intenções, começar e 
objetivar fazer certo.

Esse texto tem natureza crítico-reflexiva e fundamenta-se em aspectos 
legais e normativos da gestão escolar democrática, uma vez que expressos na 
Constituição da República Federativa do Brasil (1988), na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB, n.9.394/96 – e em estudos teóricos desenvolvidos 
na área de gestão escolar. Objetiva-se assim, verificar as suas inferências para 
melhoria do sistema de ensino. 

Uma educação de qualidade depende do conjunto das relações dos fatores 
internos e externos envolvidos no espaço escolar, na forma como essas relações 
estão organizadas e se fazem funcionais.

Escrever é o começo dos começos. Depois é a aventura. Uma mochila com 
alguns poucos pertences do ofício artesanal, uma bússola, vale dizer um 
título que resuma o problema, ou tema, e a hipótese de trabalho. Uma 
lâmpada para iluminar os caminhos à medida que se apaga a luz do dia. É 
desse jeito que a teoria ilumina e conduz a prática [...] por isso, de saída, 
não se pode saber quais serão nossos interlocutores. Surgirão eles durante a 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Pós-Gra-
duada em Educação Especial e Neuropsicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes 
(UCAM). Pós-Graduada em Inspeção e Supervisão Escolar pela FUNIP - Faculdade Úni-
ca de Ipatinga.
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caminhada. Isso faz parte da aventura (MARQUES, 2001, p.30).

Mediante o exposto acima, pode-se fazer uma paridade entre o escrever 
e o gerenciar instituições: ambos precisam de um começo com aspiração ao su-
cesso. Sendo dado o primeiro passo, os demais são conquistados na caminhada. 
Desta forma, o seguinte estudo nasceu do querer desvendar as limitações envol-
vidas no processo da gestão democrática que se norteiam em uma convivência 
de diálogos entre todos que fazem a escola. Resolveu-se investigar tais supostos 
vislumbrando encontrar uma resposta para a seguinte questão: Como fazer uma 
gestão democrática e participativa? Pergunta esta que permeará por todo este 
artigo, apresentando alguns posicionamentos e pontos de vista com o intuito de 
respondê-los.

DESENVOLVIMENTO

O processo de gestão escolar apresenta como primordial função a descen-
tralização do desenvolvimento pedagógico e administrativo no sistema de ensi-
no. O resultado dessa administração é a crescente autonomia da escola diante do 
compromisso e envolvimento de todos os atores que participam dessa construção 
democrática. Sendo assim, o processo de gestão está ligado também a vários 
indicadores a serem trabalhados, tais como a gestão participativa, relações inter-
pessoais, desempenho e autoavaliação. A tendência da educação atual no Brasil 
tem na gestão escolar um de seus principais pilares de transformação, porém, 
toda mudança de mentalidade, postura e atitude é algo difícil de implantar, prin-
cipalmente no âmbito educativo.

Com origem no latim gestione, o conceito de gestão escolar faz referência 
à ação e ao efeito de administrar ou de gerir. Muitas outras concepções foram 
dadas para o tema no decorre dos anos. Andrade (2001), no dicionário de sinô-
nimos da língua portuguesa, destaca que a palavra gestão em seu sentido original 
expressa a ação de dirigir, administrar e gerir a vida, os destinos e as capacidades 
das pessoas. Já a grande parte da sociedade compreende a gestão como sendo 
as funções burocráticas, destituídas de uma visão humanística, como uma ação 
voltada para a orientação do planejamento, da distribuição de bens e da produ-
ção deles. Para Santos Filho (1998), administração traz, no caso da educação, 
uma concepção técnica, hierarquizada e fragmentada, baseada no poder e na 
autoridade. 

Libâneo (2007) prefere a utilização do termo gestão escolar quando se as-
socia à escola, e trabalha com a concepção socio crítica de gestão escolar. Assim, 
o gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que re-
quer uma ligação mais estreita com a comunidade educativa, os pais, as entida-
des e as organizações paralelas à escola. Gestão é, então, a atividade pela qual 



PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: DESTAQUES NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VOLUmE I

41

se mobilizam meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização e 
envolve aspectos gerenciais e técnico-administrativo. 

O princípio da gestão democrática inclui a participação ativa de todos os 
professores e da comunidade escolar como um todo, de forma a garantir qua-
lidade para todos os alunos. O processo de gestão deve coordenar a dinâmica 
do sistema de ensino como um todo e de coordenação nas escolas em específi-
co. Pensando além, esse princípio deve estar compromissado com os conceitos 
da democracia e com um ambiente educacional autônomo, de participação e 
compartilhamento, com tomada conjunta de decisões e efetivação de resulta-
dos, acompanhamento, avaliação e retorno de informações. Por fim, necessita 
apresentar transparência através da demonstração pública de seus processos e 
resultados (LÜCK, 2007).

No caso específico do Brasil as mudanças no campo educacional são bem 
mais complexas devido ao processo de colonização, que sempre relegou a educa-
ção a um plano secundário. Este fato certamente dificultou o acesso à escolarida-
de para a maioria da população, pois o sistema de ensino brasileiro permaneceu 
elitizado e centralizador, diferindo da descentralização educativa, promotora da 
autogestão institucional. Porém, essa concretização no sistema escolar ainda de-
mandará tempo, sendo necessárias muito mais discussões e debates sobre possí-
veis e novas formas de organização da prática educativa.

O contexto da Constituição Brasileira de 1988 enfatiza a gestão escolar no 
seu sentido amplo, com o seguinte teor

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao ple-
no desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (Constituição Federal do Brasil, art. 205, 
1988).

Visando obter uma gestão democrática de ensino consistente, a LDB, no 
Título ll, artigo 3º, reforça esses princípios na busca de uma gestão eficaz e sig-
nificativa, evidenciando, no art. 3º, item Vlll – a gestão democrática do ensino 
público, na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Desta forma, 
os sistemas de ensino pressupõem sua própria normatização para a gestão esco-
lar democrática.

Art. 12 – os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
l – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
ll – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
[...] IV – velar pelo cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.
[...] Art. 14 – os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrá-
tica do ensino público na educação básica, de acordo com as sus peculiari-
dades e conforme os seguintes princípios:
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l – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola;
ll – participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (LDB. Título ll, art. 12 e 14, 1996)

A LDB instituiu e proporcionou a gestão democrática nos estabelecimen-
tos de ensino para que eles possam ter a responsabilidade de elaborar e execu-
tar, coletivamente, sua proposta pedagógica, administrar os recursos humanos 
e financeiros, além de articular-se com a comunidade e as famílias dos alunos, 
fazendo acontecer processos de interação entre sociedade e escola. 

O ambiente escolar, é um espaço social que resulta da interação de agentes 
com a comunidade escolar e local. Toda pessoa tem sua marca cultural inde-
pendente a vida escolar. Essa marca cultural exige um trabalho de articulação 
e integração por parte da equipe gestora. A gestão de pessoas diante desta mul-
tiplicidade de culturas, permite que grandes oportunidades de crescimento sur-
jam para todos, focados na resolução de problemas. “A possibilidade de uma 
ação administrativa na perspectiva de construção coletiva exige a participação de 
construção coletiva e a participação de toda a comunidade escolar nas decisões 
do processo educativo, o que resultará na democratização das relações que se 
desenvolvem na escola, contribuindo para o aperfeiçoamento administrativo-pe-
dagógico” (Hora, 2012).

Uma gestão participativa possibilita melhores resultados. Um gestor par-
ticipativo compartilha ideias, realiza treinamentos, busca nas pessoas elemen-
tos chaves para melhorar habilidades, com intuito de conhecer sua equipe. A 
gestão de pessoas em articulação com a comunidade escolar e local, deve ter 
foco no trabalho coletivo, criar meios de trabalho que envolvam a participação 
e envolvimento democrático de todos, seja na tomada de decisão, ou na criação 
de projetos, permitindo assim qualidade no sistema operacional, para alunos, 
professores, pais, com visão nos funcionários em geral. 

O trabalho de um gestor é criar condições no ambiente escolar mais agra-
dável e harmonioso para sua equipe, com intuito de vencer os desafios internos 
e externos focados nos resultados. Quanto mais equilíbrio houver por parte da 
equipe gestora, maiores as possibilidades de alcance de resultados satisfatórios 
por parte dos professores e alunos.

Vale dizer que um gestor de pessoas no ambiente escolar deve ter capacida-
de para gerenciamento as claras, realizar ou construir relações interpessoais sau-
dáveis com toda sua equipe, compreender a importância da comunidade escolar 
para melhores rendimentos de desafios.

A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na edu-
cação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orienta-
ção, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos 
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necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da 
aprendizagem e formação dos alunos.

Nessa equipe de gestão tem destaque o diretor escolar, responsável pelo 
norteamento do modo de ser e fazer da escola e seus resultados. Ela é, também, 
diretamente formada por diretores assistentes ou auxiliares, coordenadores peda-
gógicos, supervisores, orientadores educacionais e secretários escolares.

CONCLUSÃO

Indubitavelmente o trabalho educativo formal requer ações coletivas de 
todos os sujeitos envolvidos com a escola, tornando essa ação uma representação 
participativa de gestão escolar, essencialmente democrática.

Para que ocorra a gestão participativa na escola, é necessário aprimorar as 
inter-relações pessoais vinculadas ao planejamento e organização pedagógica e 
administrativa, principalmente dos objetivos educacionais e dos planos 
estratégicos da escola, como o PPP, o regimento escolar, o plano de ação anual 
e os planos de aula elaborados pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem. 

O diferencial da gestão escolar democrática encontra-se centrado na par-
ticipação ativa dos atores da escola mediante ações a serem alcançadas, supera-
doras de ações individualistas, pois os desafios e dificuldades apresentados na 
participação ativa estão basicamente pautados na convivência diária, principal-
mente, diante de atividades autônomas, pois a falta de envolvimento na práti-
ca pedagógica poderá trazer resultados negativos para a organização escolar. 
Em contrapartida, a gestão participativa propõe compromissos e envolvimento dos 
diretores, pedagogos, docentes, funcionários e pais dos alunos, coletivamente 
organizados na busca de soluções para superação dos problemas existentes no 
espaço escolar.

A consolidação de um ambiente escolar interativo por meio da gestão par-
ticipativa deve ser mediada por valores e eixos da gestão democrática - família, 
Estado, sociedade, comunidade - desmembrados em norteadores como a ética, 
a valorização profissional, a flexibilidade, o compromisso e a responsabilidade, 
dentre outros não menos importantes. Esses valores, eixos e norteadores devem 
permear as decisões da gestão escolar democrática, pois se encontram arraigados 
em princípios da formação.

Pode-se perceber que existem ainda algumas lacunas a serem preenchidas 
com novos trabalhos e pesquisas, especialmente quanto a assuntos relacionados 
à formação, às competências, à identidade e à qualidade que se exige do trabalho 
do mentor nessa gestão democrática. 
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DO CONTROLE À DESCOBERTA – UM PANORAMA 
DAS ABORDAGENS PPP E TBLT

Luis Fellipe Fernandes Geoffroy1

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar ao professor de inglês 
possíveis saídas para lidar com alguns dos obstáculos inerentes ao ambiente es-
colar, especialmente aqueles presentes nas escolas públicas, como turmas gran-
des, falta de recurso e pouco tempo para a exploração e execução de atividades. 
Assim sendo, esse trabalho visa:

- Apresentar as características de duas abordagens para o ensino de língua 
estrangeira: PPP e TBLT.

- Estimular a discussão acerca da aplicabilidade dessas abordagens levan-
do em conta o contexto educacional brasileiro.

Tendo em vista o cenário educacional e as especificidades do ensino de 
línguas no Brasil, percebeu-se a necessidade de analisar abordagens que possam 
ser aplicadas à realidade do ensino de língua inglesa no país que atendam a plu-
ralidade de situações e indivíduos com os quais os professores lidam diariamente. 
É importante que o professor sinta-se confiante em ir além do proposto por do-
cumentos oficiais e livros didáticos e que de fato tire proveito das oportunidades 
que a sala de aula oferece e que também saiba lidar com as limitações que ela 
impõe. 

O professor de língua estrangeira da escola pública conta com carga horá-
ria reduzida e número elevado de alunos nas salas de aula, o que dificulta a ex-
ploração das quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Isso dificulta a prática 
de habilidades que necessitam de maior interação, como ouvir e falar, e que, por 
sua natureza, gradativamente transferem o controle do professor para os alunos.

Jorge (2009, p. 163) afirma que a língua inglesa oferece ao aluno a opor-
tunidade de enxergar a totalidade do mundo, sendo apresentado às variadas 
diferenças culturais, locais e individuais e, com isso, podendo desenvolver um 
olhar mais apurado em relação ao seu lugar na escola, em casa, no seu bairro e 
no mundo. Para a autora, não se deve ignorar o valor educativo de uma língua 

1 Licenciado em Geografia pela Universidade Presidente Antônio Carlos.
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(JORGE, 2009, p. 164). Portanto, o professor de inglês deve conhecer seu aluno 
para oferecer práticas que possibilitem a ele explorar sua realidade, mostrando 
que o aprendizado de línguas é algo que pode ser expandido para além dos mu-
ros da escola. 

Reforçando o apresentado por Jorge, Schmitz (2009, p. 17) sugere que o 
contato com a língua seja apresentado de forma natural, com interações simples 
para aclimatar o aluno e, com o tempo, deixá-lo confortável para usar a língua. 

No entanto, na contramão do proposto por Jorge (2009) e Schmitz (2009), 
há a necessidade do professor de exercer maior controle das interações e daquilo 
que é apresentado aos alunos uma vez que a quantidade de aulas e sua duração 
são insuficientes para proporcionar a exploração, aproximando o professor de 
abordagens onde ele passa a sentir maior controle daquilo que é apresentado e 
praticado, escapando das propostas reflexivas e interativas postuladas por Jorge 
e Schimtz.

Portanto, ao professor não basta ser um exímio conhecedor de diferentes 
abordagens para o ensino de língua estrangeira. Ele deve conhecer seus alunos e 
estar apto a coordenar seus esforços para promover a prática e a descoberta dos 
elementos socioculturais inerentes a todas as línguas. Portanto, o objetivo desse 
trabalho é  oferecer ao professor ferramentas para saber como e quando prati-
car as habilidades necessárias, individuais ou interativas, para buscar o desen-
volvimento pleno dos aprendizes, tendo em mente as constrições aplicadas pelo 
contexto educacional, como quantidade e tempo de aula, eventos da escola que 
muitas vezes tomam o tempo das aulas de inglês e as ferramentas e instalações 
disponibilizadas pela instituição.

DESENVOLVIMENTO

Documentos oficias como os PCN (BRASIL, 1998) priorizam a prática de 
habilidades de escrita e leitura em sala de aula em detrimento de escuta e fala, 
apesar do fato de que “a sala de aula deve oferecer ao aluno um espaço para 
vivenciar a língua, deve ser agradável e favorecer a participação e interação de 
todos” (ÚNICA, 2017, p. 3). O educador deve estar preparado para promover a 
comunicação entre os discentes ou preparar conteúdo que favoreça a produção 
individual dos discentes, como a leitura e a escrita? Em detrimento de atividades 
que promovam a autonomia e estimulem a troca entre os componentes da sala 
de aula, como tarefas comunicativas ou atividades interativas onde os aprendizes 
devem deicidir qual estrutura é adequada para realizar o trabalho, o professor 
deve focar na manutenção do controle e execução do plano de estudos anual?

Tendo em mente essas questões e também buscando transformar a sala de 
aula em um espaço que promova a interação, esse trabalho aborda a aplicação 
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de modelos de aula com base nas abordagens PPP e no TBLT (Task-Based 
Language Teaching), também conhecida como TBI (Task Based Instruction) ou 
TBLL (Task-Based Language Learning).

Segundo Thornbury (1999), a abordagem PPP, present-practice-produ-
ce, “apresenta um modelo de instrução que vai da acuidade para a fluência” 
(THORNBURY, 1999, p. 129, tradução minha). Isso faz com que o professor 
mantenha o controle da turma no que se refere ao que eles devem fazer, condu-
zindo o ritmo das interações entre professor e aluno ou entre os próprios alu-
nos, de acordo com o que ele julgar necessário. Assim, o docente pode manter a 
prática controlada até que sinta que sua turma está pronta para atividades mais 
autônomas. Já o TBLT, de acordo com o apontado por Ellis (1997 apud LONG, 
2016 p. 6), oferece uma tarefa (task) que, além de propor uma atividade focada 
no aluno, ainda mantém certo grau de controle por parte do professor, o que 
pode ajudar na manutenção do foco na tarefa. Ellis expõe a seguinte definição 
de tarefa:

Uma atividade pedagógica onde os alunos recebem informação em L2 em 
algum formato e devem executar alguma tarefa a respeito dessa informa-
ção ou utilizando-a, visando alcançar a compreensão total acerca de uma 
propriedade linguística ou de propriedades da língua alvo (ELLIS, 1997, p. 
160 apud LONG, 2016 p. 6, tradução minha). 

Analisando a definição de tarefa presente em Ellis (1997 apud LONG, 
2016), pode-se notar que a abordagem TBLT é mais orientada para a fluência, 
com os aprendizes tendo que lançar mão de recursos próprios para analisar uma 
situação e chegar ao objetivo especificado pelo professor por conta própria, ao 
contrário do proposto pelo PPP, onde uma estrutura é apresentada, explorada e 
praticada tendo o docente como guia, que decide quando os alunos estão prontos 
para avançar a etapas de produção autônoma.

Ainda seguindo a linha de maior autonomia ao aprendiz presente no tra-
balho de Long (2016), Thornbury também propõe uma inversão do modelo PPP, 
trazendo o foco para a execução de uma tarefa e, em seguida, passando à identi-
ficação das estruturas utilizadas na tarefa inicial, seguida da revisão e prática des-
sas estruturas e a execução de mais uma tarefa similar ou idêntica à tarefa inicial 
(THORNBURY, 1999, tradução minha). Esse modelo task – teach – task, ainda 
que à princípio dê autonomia aos alunos, ainda mantém o controle do professor, 
que checa a compreensão, esclarece dúvidas e guia a prática na segunda etapa da 
abordagem para só depois aplicar uma segunda tarefa similar à primeira. 

Apesar do foco dado pelos PCN à habilidade de escrita e a carga horária 
reduzida das aulas de inglês, Marcuschi (1997) chama atenção para a importân-
cia da oralidade:

A fala é uma atividade muito mais central do que a escrita no dia a dia da 
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maioria das pessoas. Contudo, as instituições escolares dão à fala aten-
ção quase inversa à sua centralidade na relação com a escrita.Crucial 
neste caso é que não se trata de uma contradição, mas de uma postura. 
(Marcuschi,1997, p. 39)

Portanto, por ser uma das quatro habilidades a serem desenvolvidas du-
rante o processo de aquisição de uma segunda língua, aproveitar todas as opor-
tunidades que se apresentam para a prática da habilidade oral em sala de aula, 
levando-se em conta as limitações presentes, é algo que professores devem man-
ter em mente ao planejar e coordenar seus trabalhos. A habilidade oral é a mais 
comum nos momentos de interação em tempo real, o que faz com que sua prá-
tica deva ser encorajada e aplicada em cada momento que alunos e professores 
estiverem juntos, já que o contato com essa habilidade em um país como o Brasil 
fica geralmente limitado à sala de aula pela escassez de situações reais. Ademais, 

A aprendizagem de língua estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 
autopercepção do aluno como ser humano e cidadão. Por esse motivo, ela 
deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua 
capacidade de se engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir 
no mundo social. (BRASIL, 1998 p. 15)

Diante das condições estabelecidas pelo contexto educacional brasileiro, o 
professor deve ter em mente a eficiência: proporcionar o maior tempo de prática 
aos alunos em sala de aula além de trabalhar a autonomia para que se exercitem 
por conta própria em casa, fazendo, com isso, que os alunos tornem sua prática 
mais significativa. Para isso, levando em conta as questões de eficiência em sala 
de aula, o modelo PPP oferece ferramentas que podem atender às necessidades 
do professor. Skehan (1998 apud SATO, 2010) apresenta uma definição do mo-
delo presentation-practice-production como:

A primeira etapa geralmente trabalha em torno de uma única estrutura 
gramatical apresentada de maneira implícita ou explícita a fim de aumen-
tar as chances das regras subjacentes à estrutura serem compreendidas e 
internalizadas. Em seguida, os alunos partem para a etapa da prática dessa 
estrutura tendo a acuidade como foco primário, cuidadosamente supervi-
sionados ou controlados pelo professor. Nessa etapa, busca-se transformar 
conhecimento declarativo em produção procedimental e o professor gra-
dualmente reduz o controle visando introduzir a etapa da produção, que é 
quando os alunos têm a oportunidade de produzir mais livremente a estru-
tura alvo, algumas vezes através de atividades comunicativas. (SKEHAN, 
1998, p. 9, apud SATO, 2010, p. 190, tradução minha).

Skehan salienta ainda que na etapa da produção  “é pedido que os alu-
nos produzam de maneira espontânea com base em significados que o próprio 
aprendiz busca expressar” (SKEHAN, 1998, p. 93 apud SATO, 2010, p. 190), o 
que pode catalisar o interesse do aluno na aula e tornar a aprendizagem mais efi-
ciente. Uma das vantagens da abordagem PPP é que ela permite que o professor 
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tenha maior controle da aula, oferecendo exemplos para que os alunos escutem e 
pratiquem a forma oral em sala de forma que o docente consiga garantir a partici-
pação de todos e analisar o desempenho dentro de uma única estrutura estudada. 
No entanto, uma das desvantagens é a mecanização do processo. 

Com essa desvantagem em mente, os professores podem incluir varia-
ção nas aulas ao aplicar o proposto por Thornbury (1999): TASK – TEACH 
– TASK. Nessa adaptação, oriunda de proponentes da abordagem comunicativa 
e que visa a fluência sobre a acuidade, mas que ainda oferece maior grau de con-
trole para o professor e facilita a administração do tempo, “os alunos executam 
uma atividade comunicativa desenvolvida pelo professor, que, em seguida, usa 
a atividade desempenhada para identificar os recursos linguísticos que os alu-
nos poderiam ter usado para comunicar suas intenções de maneira mais eficaz” 
(THORNBURY, 1999, p. 129). Pode-se ainda buscar conhecer as características 
da abordagem comunicativa, que, como mencionado nesse parágrafo, norteia as 
atividades da proposição de Thornbury. O material de apoio “Metodologia do 
Ensino da Língua Inglesa” da Faculdade Única (2017) traz a seguinte definição:

O método comunicativo – Communicative Approach – fundamenta-se na con-
vicção de que a comunicação é um processo e propõe que o contato do 
aluno com a língua inglesa se faça na vivência de situações reais em que ele 
é estimulado a usá-la de forma criativa. Ele também é capaz de desenvolver 
corretamente as quatro habilidades da língua inglesa: speaking (fala), reading 
(leitura), writing (escrita), listening (compreensão auditiva) (ÚNICA, 2017, 
p. 3).

Por um lado, o PPP apresenta um modelo de ensino centrado no profes-
sor: é ele quem toma as decisões, escolhe o que expor, como expor, quando e 
quanto praticar e quando é o momento certo de partir para uma prática mais au-
tônoma. No entanto, como toda abordagem, ela tem suas limitações. O PPP, de 
acordo com Carless (2009) pode ser atraente para professores que têm a visão de 
que alunos aprendem aquilo que são ensinados. De certa forma, a tutela do pro-
fessor se faz necessária na curadoria da informação que é passada e do estímulo 
à reflexão e discussão acerca dessa informação. Ademais, abordagens com foco 
na forma podem ser úteis em um mundo ainda dominado pela importância de 
certificados de proficiência, que contam com provas longas e tempo curto, uma 
vez que o domínio de estruturas gramaticais e conhecimento de sintaxe podem 
ajudar a eliminar alternativas e otimizar o uso do tempo. Porém, tendo em men-
te o que diz Freire (1996), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, apenas passar 
aos alunos as regras gramaticais não é suficiente. É preciso que saibam caminhar 
por conta própria, usar as ferramentas que possuem para executar a tarefa dada 
ou descobrir novos meios da alcançar seu objetivo.
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Carless (2009) conclui seu trabalho de uma forma que pode sintetizar o 
que foi apresentado nesse trabalho: 

O que é preciso é algo que bons professores sempre souberam e fizeram; 
ou seja, o equilíbrio entre a variedade de atividades e diferentes abordagens 
adaptadas às necessidades de um grupo específico de alunos inseridos em 
determinado contexto. Alguns alunos aprendem com facilidade usando o 
PPP, outros usando o TBLT e outros através da utilização de ambos os 
métodos (CARLESS, 2009, p. 64).

O educador deve sempre estar atento aos gostos e necessidades de seus 
aprendizes tanto quanto às questões administrativas que abarcam a prática peda-
gógica. É preciso que o docente seja seu próprio coordenador e que leve em conta 
todos os aspectos do ecossistema escolar, como recursos disponíveis, espaço fí-
sico, quantidade de alunos, duração e quantidade das aulas, tema proposto para 
exploração e quais abordagens e atividades melhor se encaixam para o aprovei-
tamento máximo dos aprendizes.

CONCLUSÃO

O ensino de língua inglesa nas escolas brasileiras encontra diversos de-
safios: Poucas aulas semanais, turmas com número grande de alunos, poucos 
recursos para propostas diferentes de atividade e contato limitado com a língua 
inglesa fora do ambiente escolar.

Somado a esses fatores, há ainda a questão de documentos oficiais que têm 
guiado o ensino de inglês nas escolas públicas por mais de 20 anos e que favore-
cem a exploração de algumas habilidades em detrimento de outras. O material 
didático ao qual professores têm acesso nas escolas geralmente apresenta ativi-
dades que têm a escrita e a leitura como foco e isso, somado ao pouco contato 
com a língua por parte dos discentes, seja através de filmes, músicas, livros ou 
situações reais de comunicação, acaba por limitar e prejudicar o desenvolvimen-
to geral dos alunos.

Portanto, cabe aos educadores manterem-se atualizados acerca das diver-
sas abordagens existentes para o ensino de língua estrangeira e atentos às diversas 
características de seus muitos alunos para que consigam adaptar e expandir as 
tarefas ofertadas por livros didáticos que são carentes de propostas que permi-
tam o engajamento individual e coletivo dos alunos com discussões que possam 
transformar o seu agir social. Um provérbio africano diz que só se aprende a 
cortar árvores cortando-as, sendo assim, não há outra forma de se aprender uma 
nova língua a não ser usando-a em todas as suas possibilidades. 

Se tais possibilidades não nos forem ofertadas, seja na forma de políti-
cas públicas que promovam a capacitação e o estímulo à pesquisa ou na forma 
de material e guias didáticos que ofereçam caminhos mais simplificados para 
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profissionais na maioria das vezes sobrecarregados sobre como expandir e variar 
a prática docente em sala de aula , cabe a nós, professores e professoras de inglês, 
a tarefa de garantir que alunos e alunas tenham seu direito à educação garanti-
do através da observação atenta da realidade que cerca professores e alunos, da 
conscientização acerca dos limites impostos e como melhor administrá-los e da 
aplicação de técnicas adequadas, que permitam trabalhar os dois primeiros itens 
de forma que os aprendizes encontrem nas aulas de inglês uma ferramenta de 
reflexão, discussão e evolução.
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ESTUDO ACERCA DO CUMPRIMENTO DA META 4 
DO PNE: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL
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Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

1. INTRODUÇÃO

Neste texto, buscamos investigar informações e dados acerca do cumpri-
mento da Meta 45 do Plano Nacional de Educação (PNE)6, seus desdobramen-
tos, e se as estratégias7 propostas pelo governo estão sendo eficazes. Para que esse 
objetivo proposto fosse alcançado, metodologicamente, este estudo foi realizado 
por meio da técnica de análise documental, de abordagem qualitativa. 

Antes de discorrermos acerca das discussões no que tange à Meta 4, a qual 
detalharemos nas próximas páginas deste estudo, traremos um breve histórico 
acerca do PNE.

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962,  sendo elaborado 
juntamente com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
nº 4.024, de 1961. Não foi proposto como um projeto de lei, mas como iniciativa 
do Ministério da Educação e Cultura, que foi aprovado pelo então Conselho 

1  Acadêmica de Pedagogia - Faculdade de Educação - UFG / valdetesoares@discente.ufg.br

2  Acadêmica de Pedagogia - Faculdade de Educação - UFG /annaklaudyamatias@discente.
ufg.br

3  Acadêmica de Pedagogia - Faculdade de Educação - UFG / liviarafaella@discente.ufg.br

4  Biólogo (UFES). Pedagogo (CESUMAR). Especialista em Educação Inclusiva (ISECUB-
-ES). Mestre em Educação (UFES). Doutor em Educação (UFES). Pós-Doutorando em 
Ensino de Biologia (UFES). Docente do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 
- UFG/ michellpedruzzi@ufg.br

5  A meta 4 objetiva universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 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 re-
cursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados

6  PNE- Utilizado para nos referirmos ao Plano Nacional de Educação.

7 As estratégias podem ser encontradas na íntegra no link https://pne.mec.gov.br/18-planos-
-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
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Federal de Educação,  “[...] era basicamente um conjunto de metas quantitativas 
e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos.” (BRASIL, 2000, p. 6). 
Em 1965, com a introdução de normas descentralizadoras, essa proposta sofreu 
uma revisão. 

Em 1966, houve uma nova revisão no documento, que passou a ser cha-
mado de Plano Complementar de Educação. Esse plano introduziu importantes 
alterações na distribuição dos recursos federais que beneficiam a implantação de 
ginásios orientados para o trabalho e o atendimento de analfabetos com mais de 
dez anos, no entanto, foi somente em 1967 que surgiu a ideia de uma Lei agora 
proposta pelo Ministério da Educação e Cultura e discutida em quatro Encontros 
Nacionais de Planejamento, porém a iniciativa não chegou a se concretizar. Foi 
somente com a Constituição Federal de 1988, cinquenta anos após a primeira 
tentativa oficial,  que ressurgiu a ideia de um plano nacional de longo prazo, ago-
ra com força de lei, capaz de conferir estabilidade às iniciativas governamentais 
na área de educação. Cabe salientar que é no artigo 214 da Constituição de 1988 
que encontraremos esta obrigatoriedade.

De acordo com Vieira, Ramalho e Vieira (2017), é imperativo destacar 
que, somente com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1996, emergiu a dis-
cussão acerca do investimento educacional público como também a necessidade 
da elaboração do PNE. Em seu artigo nove, deixa-se clara essa obrigatoriedade: 
“Art. 9º A União incumbir-se-á de: I - elaborar o Plano Nacional de Educação, 
em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (BRASIL, 
1996). Vale destacar que o presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 
seu segundo mandato, estreitou, cada vez mais, relações com investidores finan-
ceiros internacionais e dificultou o diálogos com diferentes correntes sociais. 
Com isso, foi elaborado o PNE conhecido como “Plano Nacional de Educação 
- A Proposta da Sociedade Brasileira”, que se definia: 

Este Plano Nacional de Educação é um documento referência que con-
templa dimensões e problemas sociais, culturais, políticos e educacionais 
brasileiro, embasado nas lutas e proposições daqueles que defendem uma 
sociedade mais justa e igualitária e por decorrência uma educação pública 
gratuita, democrática, laica e de qualidade, para todos, em todos os níveis. 
Assim, princípios, diretrizes, prioridades, metas e estratégias de ação con-
tidas neste Plano consideram tanto as questões estruturais como as con-
jecturais, definindo objetivos de longo, médio e curto prazos a serem assu-
midos pelo conjunto da sociedade enquanto referenciais claros de atuação 
(CONSED, 1997, p. 2). 

Alguns autores assumem que o primeiro PNE foi o elaborado em 1996, 
que deveria vigorar entre os anos de 2001 a 2010, porém ele possuía várias me-
tas, o que dificultou o foco em questões primordiais, não eram mensuráveis e 
não dispunham de punições para aqueles que descumprissem. Outro problema 
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enfrentado foi a falta de recursos voltados para a educação: existia uma proposta 
de que 3% do PIB fosse para a educação, mas isso foi vetado pelo então presiden-
te, dessa forma as metas não foram alcançadas. Em 2010 entrou em tramitação 
no congresso uma nova proposta para o PNE com o projeto de lei nº 8035/2010, 
o anexo que acompanhou o Projeto de Lei continha 20 metas estruturantes e 171 
estratégias visando sua implementação. No dia 25 de junho de 2014 foi sanciona-
do o projeto de lei nº 13005/20148, que dispõe em seu texto “Art. 1º É aprovado 
o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar 
da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do 
disposto no art. 214 da Constituição Federal” (BRASIL, 2014).

No que tange aos investimentos necessários para que as metas fossem cum-
pridas, o Ministério da Educação (MEC)9 lançou o Plano de Ações Articuladas 
(PAR)10, que é uma estratégia de assistência técnica e financeira que busca pro-
mover uma melhoria na educação básica pública. O PAR é fundamental para 
articulação entre União, estados, Distrito Federal e municípios para melhorar 
os resultados e as ações para alcançar as metas do Plano Nacional de Educação. 
De acordo com o site Governo do Brasil, o MEC repassou para os municípios, 
estados e Distrito Federal cerca de R$ 1,5 bilhões, entre janeiro e abril de 2021, 
para que fossem investidos em alimentação escolar, ainda de acordo com o site 
foram disponibilizados R$254 milhões,

Com o objetivo de promover ações de acessibilidade e apoio à inclusão 
escolar dos alunos da educação especial matriculados em classes comuns 
de escolas regulares inclusivas, escolas especializadas e escolas bilíngues 
de surdos, o Programa Sala de Recursos é desenvolvido com investimento 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (BRASIL, 
2021).

Segundo a Resolução MEC/FNDE nº 15, de 7 de outubro de 2020,

254 milhões de reais do programa serão repassados, por meio do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para atendimento de 9.200 escolas 
em todo o território nacional. Os recursos foram empenhados em 2020 e 
estão sendo executados no ano corrente. 7.708 escolas foram contempla-
das e atendidas na primeira etapa. Foi aberta mais uma etapa para adesão 
ao programa, com expectativa de atendimento de 1500 escolas (BRASIL, 
2021). 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE11, o Brasil foi um dos países que não aumentou os 

8 Disponível na íntegra em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-
-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html 

9  MEC - Ministério da Educação e Cultura

10  PAR -  Sigla utilizada para Planos de ações articuladas

11  OCDE- Trata-se de uma organização, fundada no ano de 1961, voltada ao desenvolvimen-



Jobson Jorge da silva | bruna beatriz da rocha | rebeca Freitas ivanicska

(OrganizadOres)

56

investimentos em educação, já que em 2018, antes da pandemia, o gasto público 
total com educação no Brasil representava 4% do Produto Interno Bruto (PIB), e 
esse percentual não sofreu alterações em 2020 ou 2021. Sabemos que, na meta 20 
do Plano Nacional de Educação, que trata do investimento, é proposto que, até 
o fim de 2024, seja destinado à educação 10% do PIB (TOKARNIA, 2019), no 
entanto será difícil alcançar essa meta, sobretudo tendo em vista os resquícios do 
período de governo do presidente Bolsonaro, com a escolha dos seus ministros 
de educação, ou com a sua possibilidade de reeleição. 

Ante o exposto, discorreremos, nas próximas páginas, acerca da meta 4, a 
qual nos propomos pesquisar. Para compreendermos a importância dessa meta, 
precisaremos conhecer quais são as leis que amparam as pessoas com deficiên-
cia para então entendermos quais são os direitos garantidos por lei. Para tanto, 
precisamos conhecer a lei que garante esses direitos, que é a lei número 13.14612, 
de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (BRASIL, 2015). No que concerne a essa lei, vale destacar o seguin-
tes artigos e capítulos:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promo-
ver, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania.
Capítulo IV – Do Direito à Educação
Art. 27º A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegu-
rados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento pos-
sível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 
segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discrimina-
ção. (BRASIL, 2015).

No Brasil, tivemos outras leis13 que tratavam da Educação Inclusiva, que, 
de acordo com a Organização Todos pela Educação, surgiram a partir do ano 
1961. Ainda de acordo com a organização, a luta das ONGs, de mães e educa-
dores fizeram surgir outros decretos, assim, a pressão popular sempre foi uma 
aliada nesta luta pelo direito de todos e todas pela educação.

Ante o exposto, cumpre-nos indagar: o que propõe a Meta 4 do PNE? 

to econômico e à busca do bem-estar social por meio da cooperação entre seus 38 países-
-membros.

12  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência pode ser encontrada na integra no 
endereço: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

13  Outras leis que tratam do tema da inclusão estarão no apêndice 1.
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De acordo com Brasil (2014, p. 67) essa meta propõe:

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional es-
pecializado, 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 conveniados.

Para garantir que a meta seja alcançada até o fim de 2024, foram desen-
volvidas dezenove estratégias. Assim, o sucesso dessa meta está atrelado ao cum-
primento delas e isso ocorrerá quando todas as pessoas que são público-alvo da 
educação especial tiverem acesso a uma educação e atendimento de qualidade.

2. A META ESTÁ SENDO ALCANÇADA?

Para fiscalizar a evolução da meta 4 do Plano Nacional de Educação 
(PNE), são utilizados três indicadores14 que mostram, em percentual, se a meta 
está sendo alcançada. Cada indicador monitora um aspecto da meta. Os indica-
dores descritos nas tabelas a seguir são referentes ao Relatório de Avaliação do 
Plano Municipal de Educação de Goiânia do período de 2015-2018 (GOIÂNIA, 
2018).

– Indicador 4A: Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com 
deficiência que frequenta a escola.

Tabela 1

Indicador 4A Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com  deficiência que 
frequenta a escola

META PRE-
VISTA  PARA 
O PERÍODO

META ALCANÇADA 
NO  PERÍODO FONTE DO INDICADOR

100,00%

DADO  
OFICIAL 84,30% Censo Demográfico 2010 - IBGE

DADO  
MUNICIPAL ------ Não informado

Fonte: SME-GO

– Indicador 4B: Percentual de matrículas em classes comuns da educação 
básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilida-
des ou superdotação.

14  Disponível na íntegra em: http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_
publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/626732
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Tabela 2

Indicador 4B
Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade  com de-
ficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em 

classes comuns da educação básica

META PRE-
VISTA  PARA 
O PERÍODO

META ALCANÇADA NO  
PERÍODO FONTE DO INDICADOR

100,00%

DADO  
OFICIAL 92.50% Censo Demográfico 2010 - IBGE

DADO  
MUNICIPAL ------ Não informado

Fonte: SME-GO

– Indicador 4C: Percentual de matrículas na educação básica de alunos de 
4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação 
que recebem atendimento educacional especializado (BRASIL, 2020).

 Tabela 3

 Com base nos dados oficiais observados e nos gráficos, pode-se entender 
que, aparentemente, no estado de Goiás, o cumprimento de alguns objetivos da 
meta 4 vem apresentando um crescimento satisfatório, porém não se pode afir-
mar que ela chegará a 100 %. Os indicadores 4A e 4B apresentaram um avanço 
ao longo dos anos e o percentual está em um nível considerado bom, já o indi-
cador 4C apresentou uma redução do percentual nos últimos anos e não está em 
um nível satisfatório. Ainda que os percentuais dos indicadores 4A e 4B estejam 
acima dos 80%, ao observar melhor os dados dos indicadores e o atual cenário 
no Brasil, percebe-se que, de fato, não tem ocorrido tanto avanço assim quanto à 
inclusão de pessoas com deficiência. 

A Meta 4 apresenta uma proposta essencial para garantir a inclusão e a 
permanência de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen-
to (TGD), altas habilidades ou superdotação no ambiente escolar, porém os da-
dos utilizados no Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 
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Nacional de Educação 2020 revelam um descaso quanto ao cumprimento das 
metas estabelecidas que são monitoradas pelo indicador 4A, pois os dados uti-
lizados para o monitoramento são do ano de 2010. Mesmo que esse indicador 
apresente um percentual alto, é incompreensível que dados que foram coletados 
há tanto tempo sirvam de base para se fazer uma monitoria, já que, para ter um 
maior rigor, é necessário que os dados sejam mais atuais. Se não há registros 
atualizados acerca das pessoas com deficiência que frequentam a escola, não é 
possível dizer que o percentual ainda permanece no mesmo nível. Vale destacar 
também que não há dados que mostrem como está a situação dos alunos com 
deficiência em sala de aula (em relação aos processos de ensino e aprendizagem), 
ou mesmo se esses alunos realmente estão frequentando regularmente a escola. 

Ante o exposto, a meta 4 do PNE parece estar cada vez mais distante de 
ser cumprida e diversos fatores têm contribuído para isso, como, por exemplo, a 
redução das verbas destinadas à educação e a falta de investimento em políticas 
educacionais. Outro fator importante é o posicionamento e o descaso por par-
te daqueles que deveriam representar o povo, e, neste momento, não podemos 
deixar de citar que o atual Ministro da Educação, bem como o atual Chefe de 
Estado deixam isso bem evidente quando o primeiro afirma, em entrevista ao 
programa Novo Sem Censura, da TV Brasil, na 2ª feira (9 ago. 2021), que “quan-
do alunos com deficiência são inseridos em uma sala de ensino regular, eles, 
além de não aprenderem, ainda atrapalham o aprendizado dos outros alunos”15, 
e o segundo quando, por meio do Inciso VI do Artigo 2 do Decreto nº 10.502 
de 30 de Setembro de 2020, propõe mudanças na política nacional de educação 
especial e a criação de

VI - escolas especializadas - instituições de ensino planejadas para o aten-
dimento educacional aos educandos da educação especial que não se be-
neficiam, em seu desenvolvimento, quando incluídos em escolas regulares 
inclusivas e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos 
(BRASIL, 2020). 

Nesse sentido, essa nova política representa uma regressão de 30 anos de 
conquistas na história da educação inclusiva, representa uma segregação para 
os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e al-
tas habilidades/superdotação, além de ser inconstitucional, pois na Constituição 
Federal (BRASIL, 1988) é assegurado o direito à educação preferencialmente em 
ensino regular. Com a implementação de escolas especializadas, abre-se uma bre-
cha ainda maior para que as escolas regulares se recusem a receber o aluno com 
deficiência e para a mercantilização da educação, uma vez que a criação dessas 

15  Mais detalhes podem ser encontrados no texto original: https://www.poder360.com.br/
brasil/alunos-com-deficiencia-atrapalham-o-aprendizado-de-outros-alunos-diz-milton-ri-
beiro/
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escolas especializadas abre precedentes para o aumento de instituições privadas 
tendo em vista o pouco investimento de verbas públicas na educação. 

Quando se pensa na criação de escolas especializadas, o que pode, a prio-
ri, parecer ser opcional, ou seja, os pais podem escolher matricular seus filhos 
nessas escolas ou em escolas regulares, em longo prazo se tornará a única opção, 
pois as escolas regulares se recusarão ainda mais a receberem os alunos com de-
ficiência sob o pretexto de que não estão preparadas e que há escolas específicas 
para esses alunos. 

Em âmbito municipal, foi criado o Plano Municipal de Educação (PME), 
que é resultado do processo de construção democrática de políticas públicas do 
PNE, e, de igual modo, visa cumprir as 20 metas estabelecidas, para monito-
ramento do cumprimento das metas do PME foram utilizados os indicadores 
4A e 4B, e assim como no PNE os dados do indicador 4A são de 2010, já os 
dados do indicador 4B são de 2020, embora os dois indicadores estejam acima 
de 80% mostrando uma boa evolução, pode-se constatar, em nosso município, 
uma realidade que não condiz com as estatísticas. O retrocesso que vem aconte-
cendo no Brasil em relação à educação inclusiva também afeta o município de 
Goiânia. Por exemplo, é comum, em nosso cotidiano, ouvir relatos de escolas 
que rejeitam a matrícula do aluno com deficiência e, quando se consegue efetivar 
a matrícula, a instituição não possui profissionais para realizar um atendimento 
especializado, recursos e salas para atendimento no contraturno. Muitas salas de 
aula possuem uma quantidade de alunos que excede sua capacidade de lotação, 
o ambiente não possui acessibilidade, dentre outras diversas queixas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo objetivou investigar informações e dados acerca do cumpri-
mento da Meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE), seus desdobramentos, 
e se as estratégias propostas pelo governo estão sendo eficazes. Para atingir esse 
objetivo, utilizamos a técnica de análise documental. 

Tendo em vista os dados e reflexões trazidos à tona no bojo desse texto, 
é salutar destacar que não podemos afirmar que a meta 4 do PNE está sendo 
alcançada apenas com base em dados numéricos, se, ao analisarmos a realidade 
e o cotidiano da relações na sociedade e na escola, o que vislumbramos é que o 
preconceito, a exclusão e o capacitismo ainda permeiam o dia a dia das pessoas 
com deficiência. Ademais, é imperioso destacar que o Estado, ao invés de investir 
maciçamente na educação, faz o contrário e diminui a verba que se destina a ela. 
Advogamos também que uma melhor fiscalização, que assegure o direito das 
pessoas com deficiência à educação de qualidade, na perspectiva da inclusão (e 
não apenas da integração), é fundamental. 
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Por esse prisma, se faz necessária uma fiscalização rígida e constante atua-
lização de dados para que a meta 4 traga, de fato, dados consistentes e que des-
velem o cenário real da inclusão das pessoas que são público-alvo da educação 
especial na escola comum.  Ademais, ressaltamos que não basta apenas matri-
cular as pessoas com deficiência em escolas regulares, é necessário garantir a 
permanência do discente na escola, ou seja, precisamos defender a qualidade e 
o respeito às especificidades desse sujeito. Nesse sentido, é necessária a capaci-
tação dos profissionais da educação, não apenas dos professores, mas de todos 
que trabalham na escola para tratarem de forma inclusiva e individualizada, res-
peitando o tempo e as características de sujeito que apresenta uma deficiência, 
transtorno ou altas habilidades. 

Em suma, vale destacar que incluir não é apenas inserir a pessoa que é 
público-alvo da educação especial na escola comum. A inclusão contempla ou-
tras esferas, quais sejam: discutir sobre o que é ter uma deficiência para todos da 
escola sem medo ou preconceito, mas com naturalidade; desenvolver atividades 
específicas para cada criança e ir além de dados, estruturas e diagnósticos; “tratar 
com igualdade os desiguais” e saber que, além de um direito, é nosso dever ga-
rantir que todos tenham as mesmas oportunidades para se desenvolverem e con-
seguirem ir além do seu diagnóstico; romper paradigmas como aquele de que “eu 
não tive formação para isso”, afinal, incluir todos os discentes na sua sala de aula 
é tarefa de todo educador; primar por processos de formação inicial, contínua e 
continuada para os profissionais de educação que contemplem a diversidade e os 
pressupostos da inclusão escolar.
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APÊNDICE I

Histórico de Leis 

ANO LEI

1961

 Lei Nº 4.024
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) fundamentava o aten-
dimento educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de “excepcio-
nais” (atualmente, este termo está em desacordo com os direitos fundamentais das 
pessoas com deficiência). Segue trecho: “A Educação de excepcionais, deve, no 
que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, a fim de integrá-los 
na comunidade.”

1971

Lei Nº 5.692
A segunda lei de diretrizes e bases educacionais do Brasil foi feita na época da 
ditadura militar (1964-1985) e substituiu a anterior. O texto afirma que os alunos 
com “deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável 
quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamen-
to especial”. Essas normas deveriam estar de acordo com as regras fixadas pelos 
Conselhos de Educação. Ou seja, a lei não promovia a inclusão na rede regular, 
determinando a escola especial como destino certo para essas crianças.

1988

Constituição Federal 
O artigo 208, que trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 
anos, afirma que é dever do Estado garantir “atendimento educacional especiali-
zado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 
Nos artigos 205 e 206, afirma-se, respectivamente, “a Educação como um direito 
de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania 
e a qualificação para o trabalho” e “a igualdade de condições de acesso e perma-
nência na escola”.
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1989

Lei Nº 7.853
O texto dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência. Na área da 
Educação, por exemplo, obriga a inserção de escolas especiais, privadas e públicas, 
no sistema educacional e a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial 
em estabelecimento público de ensino. Também afirma que o poder público deve 
se responsabilizar pela “matrícula compulsória em cursos regulares de estabeleci-
mentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino”. Ou seja: excluía da lei uma grande par-
cela das crianças ao sugerir que elas não são capazes de se relacionar socialmente 
e, consequentemente, de aprender. O acesso a material escolar, merenda escolar e 
bolsas de estudo também é garantido pelo texto.

1990

Lei Nº 8.069
Mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Nº 8.069 garan-
te, entre outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças com 
deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; trabalho protegido ao ado-
lescente com deficiência e prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas 
de prevenção e proteção para famílias com crianças e adolescentes nessa condição.

1994

Política Nacional de Educação Especial
Em termos de inclusão escolar, o texto é considerado um atraso, pois propõe a 
chamada “integração instrucional”, um processo que permite que ingressem em 
classes regulares de ensino apenas as crianças com deficiência que “(…) possuem 
condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do 
ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos “normais” (atualmente, este 
termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiên-
cia). Ou seja, a política excluía grande parte dos alunos com deficiência do sistema 
regular de ensino, “empurrando-os” para a Educação Especial.

1996

Lei Nº 9.394
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vigor tem um capítulo específi-
co para a Educação Especial. Nele, afirma-se que “haverá, quando necessário, ser-
viços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 
clientela de Educação Especial”. Também afirma que “o atendimento educacional 
será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a integração nas classes comuns 
de ensino regular”. Além disso, o texto trata da formação dos professores e de 
currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou su-
perdotação.

1999

 Decreto Nº 3.298
O decreto regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção, 
além de dar outras providências. O objetivo principal é assegurar a plena integração 
da pessoa com deficiência no “contexto socioeconômico e cultural” do País. Sobre 
o acesso à Educação, o texto afirma que a Educação Especial é uma modalidade 
transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e a destaca como complemento 
do ensino regular.

2001

Lei Nº 10.172
O Plano Nacional de Educação (PNE) anterior, criticado por ser muito extenso, 
tinha quase 30 metas e objetivos para as crianças e jovens com deficiência. Entre 
elas, afirmava que a Educação Especial, “como modalidade de Educação escolar”, 
deveria ser promovida em todos os diferentes níveis de ensino e que “a garantia de 
vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência” era uma me-
dida importante.
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2001

 Resolução CNE/CEB Nº 2
O texto do Conselho Nacional de Educação (CNE) institui Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica. Entre os principais pontos, afirma 
que “os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais es-
peciais, assegurando as condições necessárias para uma Educação de qualidade para 
todos”. Porém, o documento coloca como possibilidade a substituição do ensino 
regular pelo atendimento especializado . Considera ainda que o atendimento escolar 
dos alunos com deficiência tem início na Educação Infantil, “assegurando- lhes os 
serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e inte-
ração com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 
especializado”.

2002

Resolução CNE/CP Nº1/2002
A resolução dá “diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”. So-
bre a Educação Inclusiva, afirma que a formação deve incluir “conhecimentos sobre 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos 
com necessidades educacionais especiais”.

2002
Lei Nº 10.436/02
Reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

2005 Decreto Nº 5.626/05
Regulamenta a Lei Nº 10.436, de 2002 .

2006

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
Documento elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça, 
Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre as metas está a inclusão 
de temas relacionados às pessoas com deficiência nos currículos das escolas.

2007

 Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
No âmbito da Educação Inclusiva, o PDE trabalha com a questão da infraestrutu-
ra das escolas, abordando a acessibilidade das edificações escolares, da formação 
docente e das salas de recursos multifuncionais.

2007

Decreto Nº 6.094/07
O texto dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação do MEC. Ao destacar o atendimento às necessidades educacionais 
especiais dos alunos com deficiência, o documento reforça a inclusão deles no 
sistema público de ensino.

2008

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Documento que traça o histórico do processo de inclusão escolar no Brasil para 
embasar “políticas públicas promotoras de uma Educação de qualidade para todos 
os alunos”.

2008

Decreto Nº 6.571
Dispõe sobre o atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica 
e o define como “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 
formação dos alunos no ensino regular”. O decreto obriga a União a prestar apoio 
técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. 
Além disso, reforça que o AEE deve estar integrado ao projeto pedagógico da escola.

2009

Resolução Nº 4 CNE/CEB
O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento educacional 
especializado (AEE) na Educação Básica, que deve ser realizado no contraturno 
e preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas 
regulares. A resolução do CNE serve de orientação para os sistemas de ensino cum-
prirem o Decreto Nº 6.571.
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2011

 Decreto Nº 7.611
Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e estabelece novas diretrizes para o dever do 
Estado com a Educação das pessoas público-alvo da Educação Especial. Entre elas, 
determina que sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que o apren-
dizado seja ao longo de toda a vida, e impede a exclusão do sistema educacional 
geral sob alegação de deficiência. Também determina que o Ensino Fundamental 
seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as 
necessidades individuais, que sejam adotadas medidas de apoio individualizadas e 
efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena, e diz que a oferta de Educação Especial deve 
se dar preferencialmente na rede regular de ensino.

2011

Decreto Nº 7.480
Até 2011, os rumos da Educação Especial e Inclusiva eram definidos na Secretaria 
de Educação Especial (Seesp), do Ministério da Educação (MEC). Hoje, a pasta 
está vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi).

2012
Lei nº 12.764
A lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
no do Espectro Autista.

2014

Plano Nacional de Educação (PNE)

A meta que trata do tema no atual PNE, como explicado anteriormente, é a de 
número 4. Sua redação é: “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com defi-
ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferen-
cialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusi-
vo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados”. O entrave para a inclusão é a palavra “preferencialmen-
te”, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com deficiência 
permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais. 

2019

Decreto Nº 9.465

Cria a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, extinguindo a Secre-
taria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). A 
pasta é composta por três frentes: Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão 
e Apoio a Pessoas com Deficiência; Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de 
Surdos; e Diretoria de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e 
Tradições Culturais Brasileiras

2020

 Decreto N°10.502 – Política Nacional de Educação Especial

Institui a chamada Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva 
e com Aprendizado ao Longo da Vida. Para organizações da sociedade civil que 
trabalham pela inclusão das diversidades, a política representa um grande risco de 
retrocesso na inclusão de crianças e jovens com deficiência, e de que a presente 
iniciativa venha a substituir a Política Nacional de Educação Especial na Perspec-
tiva Inclusiva (listada neste material, no ano de 2008), estimulando a matrícula em 
escolas especiais, em que os estudantes com deficiência ficam segregados. Veja o po-
sicionamento completo da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
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1. INTRODUÇÃO

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em 2017, trouxe 
consigo uma expectativa de mudanças importantes na Educação Básica brasilei-
ra. Fruto de intensas discussões educacionais, a Base visa, entre outros objetivos, 
“garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu 
desenvolvimento integral por meio das dez competências gerais para a Educação 
Básica” (BRASIL, 2017, p.7).  

Neste contexto, julga-se importante a explicar o que é a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC):

É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desen-
volver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a 
que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimen-
to, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação 
(PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação 
escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1 , e está orientado pelos 
princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana inte-
gral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como 
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
(DCN). (BRASIL, 2017, p. 07).

1  Graduação em Pedagogia. Graduação em Letras Licenciatura - Português e Literatura 
Língua Portuguesa. Graduação em Letras Licenciatura - Inglês. Especialização em Gestão 
Educacional. Especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Literatura 
e Língua Inglesa. Especialização em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica. Espe-
cialização em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar. Mestranda em Educação 
Profissional e Tecnológica (UFSM). Professora / coordenadora pedagógica na rede muni-
cipal de ensino de Santa Maria, RS. Contato: michelle.turra@prof.santamaria.rs.gov.br.
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Assim sendo, a BNCC institui os objetivos de aprendizagem que se quer 
alcançar, por meio da demarcação do que se entende por competências e ha-
bilidades essenciais, enquanto o currículo determina como esses objetivos são 
alcançados, desenhando as estratégias pedagógicas mais adequadas. Como já 
apontado na BNCC, “o foco no desenvolvimento de competências tem orientado 
a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção 
de seus currículos” (BNCC, 2018, p. 13) E será à luz dessas exigências político-
-educacionais que buscamos compreender o papel social dos sujeitos leitores e 
produtores de texto do século XXI.

Dessa maneira, a BNCC destaca que:

Os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 
(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das compe-
tências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as 
aprendizagens essenciais definidas na BNCC (BNCC, 2018, p. 13).

Conforme os marcos legais mencionados acima, percebe-se a importância 
da construção de currículos territoriais com vistas a respeitar os distintos contex-
tos e suas especificidades. Assim, a partir de Base Nacional Comum Curricular, 
o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) é referência obrigatória e essencial para 
reconstrução curricular do território no município de Santa Maria-RS, observan-
do as questões e alinhamentos nos âmbitos referentes a cada esfera. 

Tendo consciência de que o Brasil é um país com dimensões continentais, 
com uma grande diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, contem-
plar estas características em apenas um documento é desconsiderar as especifi-
cidades de todos os estudantes, não valorizando suas trajetórias. Para realizar as 
aproximações necessárias com a realidade dos educandos, os sistemas e redes 
de ensino têm o dever de analisar o seu local, visando construir e reconstruir os 
seus currículos. Já as escolas, precisam elaborar e reelaborar suas propostas me-
todológicas e pedagógicas, levando em conta as especificidades e necessidades da 
comunidade, possibilidades e interesses dos estudantes e envolvidos no processo 
educacional, bem como suas identidades étnicas, linguísticas e culturais.

A relevância deste capítulo se justifica pela importância da reflexão sobre 
os documentos curriculares que sustentam a prática pedagógica dos professores 
da área de conhecimento das Linguagens revisitando o Documento Orientador 
Curricular no município de Santa Maria, RS no intuito de garantir os direitos 
de aprendizagem a todos os estudantes, respeitando suas variedades culturais e 
linguísticas.
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2. REFLEXÕES A PARTIR DA LABORAÇÃO DO DOCUMENTO 
ORIENTADOR CURRICULAR NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RS 

Contextualizando em dados a educação no município de Santa Maria, 
que é localizado na região central do estado do Rio Grande do Sul, esta cidade 
possui uma população estimada de 285.159 habitantes segundo fonte do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Santa Maria em Dados, site oficial 
da prefeitura municipal. O Sistema Municipal de Ensino do município de Santa 
Maria foi criado pela Lei Municipal número 4123/97 de 22 de dezembro de 1997. 
Atualmente o referido Sistema conta com 78 escolas, sendo 22 Escolas Municipais 
de Educação Infantil (EMEIS), 54 Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEFS) e 02 Escolas Profissionalizantes: Escola Municipal de Artes Eduardo 
Trevisan (EMAET) e Escola Municipal de Aprendizagem Industrial (EMAI) 
compreendendo aproximadamente 20.000 alunos matriculados. 

Especificamente sobre a elaboração do Documento Orientador Curricular, 
a Professora Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga, atual Secretária de Município 
da Educação de Santa Maria (2019) relata: 

A elaboração do Documento Orientador Curricular (DOC) representou 
mais uma conquista para a área da Educação no município de Santa Maria 
RS, foi possível acompanhar as vivências e discussões dos professores 
quanto a elaboração do documento em questão que foi construído de for-
ma colaborativa, sob a coordenação da Secretaria de Educação. A partir do 
envolvimento de professores dos mais diversos segmentos educacionais de 
nosso território municipal e participação de todos nas audiências públicas 
foi possível observar a visão da Educação Municipal, Estadual e privada 
que participaram ativamente nesta construção coletiva, sempre muito com-
prometidos com a educação (MADRUGA, 2019, p. 08). 

Durante a trajetória da elaboração do Documento Orientador Curricular 
(DOC) foi possível observar a união de profissionais na área da educação, todos 
com o mesmo objetivo, de escrever um Documento Orientador Curricular atra-
vés de trocas de vivências, experiências destes docentes, sendo possível incorpo-
rar novas metodologias, abordagens e tendências a partir das contribuições de 
todas as esferas educacionais que permeiam a educação nacional.

Ainda, de acordo com Madruga (2019) “a elaboração deste Documento 
teve sua trajetória em diversas etapas, como através de encontros, reuniões, au-
diências públicas com os mais diversos profissionais da educação nas esferas mu-
nicipais e estaduais” (SANTA MARIA, 2019, p. 08). 

Durante a trajetória de elaboração deste documento, todos os participan-
tes tiveram o cuidado em contemplar os documentos orientadores que o antece-
dem, tais como o Plano Nacional de Educação (PNE), Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), Referencial Curricular Gaúcho (RCG), Plano Municipal 
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de Educação (PME) e as legislações pertinentes sempre pontuadas em todos os 
encontros realizados para a construção coletiva deste Documento Orientador 
Curricular do município de Santa Maria, RS.

O Documento Orientador Curricular surgiu pela necessidade e importân-
cia de adequação a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 
dezembro de 2017. A partir deste período iniciaram os estudos, pesquisas e reu-
niões no intuito de ouvir os docentes e profissionais ligados à educação sobre a 
realidade educacional local, respeitando sempre a especificidade e singularidade 
educacional do município de Santa Maria, RS.

De acordo com a Professora Gisele Bauer Mahmud, Superintendente 
Pedagógica da Secretaria de Município da Educação de Santa Maria (2019),  

A elaboração deste Documento só foi possível pela competência, desejo e 
comprometimento dos profissionais envolvidos e a premência em articular 
os objetivos de aprendizagem de todos os níveis de ensino de nosso muni-
cípio. Esta trajetória desafiou os profissionais envolvidos na reflexão e dis-
cussão sobre compor as diretrizes curriculares para o município enquanto 
território de forma integradora para garantia dos direitos de aprendizagem 
a todos os estudantes. (MAHMUD 2019, p. 10).

A experiência que foi vivenciada ao longo da elaboração do Documento 
Orientador Curricular foi enriquecedora e motivadora, pois ter a oportunidade 
de acompanhar a construção coletiva envolvendo profissionais da educação das 
diversas esferas de ensino renova o compromisso com a equidade da educação 
em todas as escolas de Santa Maria. Ao longo da participação na elaboração do 
Documento Orientador Curricular foi possível revisitar os referenciais teóricos 
que o embasam, obedecendo as esferas nacionais e estaduais. Sendo estes refe-
renciais a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o Referencial Curricular 
Gaúcho (RGC). Também foi oportunizado a apreciação de documentos orien-
tadores que o antecedem, tais como o Plano Nacional de Educação, Base 
Nacional Comum Curricular, Referencial Curricular Gaúcho, Plano Municipal 
de Educação e as legislações pertinentes como, por exemplo, a agenda 2030 que 
também embasa teoricamente este Documento.

Ao longo da construção do Documento Orientador Curricular percebeu-
-se o contexto das diversas realidades educacionais existentes no município de 
Santa Maria, RS que são permeadas por problemas complexos, multidisciplina-
res, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. Desta 
forma todos os profissionais envolvidos na construção deste Documento alinha-
ram também suas visões e discussões sobre os desafios para a educação no século 
XXI.

Percebe-se que estes desafios educacionais mencionados no Documento 
Orientador Curricular ilustram a “dicotomia entre saberes organizados de forma 
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compartimentada de um lado, e, de outro, conhecimentos articulados com base 
na complexidade presente na atual configuração planetária a qual nos encon-
tramos, que define alguns dos pontos centrais para a educação neste início de 
milênio” (SANTA MARIA, 2019, p. 11). 

Desta forma, o filósofo francês Edgar Morin destaca a formação de uma 
“ética do gênero humano” como elemento norteador do processo educativo, mo-
vimento que de acordo com Morin (1999), por meio da educação deve:

Conduzir à ‘antropo-ética’, levando em conta o caráter ternário da con-
dição humana, que é ser ao mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie. 
Nesse sentido, a ética indivíduo/espécie necessita do controle mútuo da 
sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade, ou seja, a demo-
cracia; a ética indivíduo/espécie convoca, ao século XXI, a cidadania ter-
restre (MORIN,1999, p.107).

O Documento Orientador Curricular destaca que “a formação de um ci-
dadão terrestre demanda o afastamento de práticas que valorizem a segregação 
de saberes e uma aproximação a modelos que priorizem a complexidade presen-
te em nossa realidade, estes dois conceitos que abordados apresentam-se como 
pontos de referência para a prática pedagógica dos professores dos anos finais do 
ensino fundamental desta rede municipal” (SANTA MARIA, 2019, p. 11). 

Esta referência para a prática docente deve ter a compreensão do planeta 
em que vivemos, com suas crises ambientais, desigualdades sociais, avanços e 
retrocessos. Estes aspectos devem ser o ponto de direcionamento para a contex-
tualização dos conhecimentos e informações por acessadas, transmitidas, com-
partilhadas e vivenciadas pelos professores.

O Documento Orientador Curricular tem como um de seus objetivos 
possibilitarem o acesso a uma educação que respeite a complexidade da vida 
na contemporaneidade. Desta forma, este Documento do município de Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul “traz para o centro de sua base conceitual as metas 
e objetivos da Agenda 2030 construída pela Organização Mundial das Nações 
Unidas (ONU), a qual tem como finalidade a erradicação da pobreza, a prote-
ção do planeta e a garantia de que as pessoas alcancem não só a paz mundial, 
como também o desenvolvimento da equidade individual para este bem comum” 
(SANTA MARIA, 2019, p. 12).

Construída durante uma reunião da Cúpula da ONU no ano de 2015, o 
compromisso com a Agenda 2030 foi assinado por 197 países, dentre esses o 
Brasil, que assumiram a incumbência de desenvolver ações que atendam aos 17 
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) desdobrados em 169 metas a 
serem alcançadas até o ano de 2030.

Nesse cenário, o Brasil desenvolve políticas públicas que se alinham à 
Agenda 2030 assim como Estados e Municípios também estão organizando suas 
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ações de acordo com especificidades do documento alinhadas a questões regio-
nais. Alinhado a esta perspectiva, o Documento Orientador Curricular cita que o 
território de Santa Maria promove ações com o intuito de referendar as propostas 
e o compromisso com fatores de ordem social, cultural, política, educacional, 
ética e estética, mantendo o respeito à diversidade e em defesa da vida.

Pode-se perceber que o Documento Orientador Curricular Municipal tem 
caráter prospectivo e consolida a proposta enquanto política de enfrentamento 
aos desafios do novo milênio. De acordo com esses pressupostos, entende-se que 
cabe a todos direcionar esforços para ampliar e fortalecer as práticas que contri-
buam para a realização efetiva das metas previstas na Agenda 2030, objetivo no 
qual a educação apresenta-se como elemento central à sua plena realização.

O Documento Orientador Curricular enfatiza que a educação escolar pen-
sada para o município de Santa Maria parte da perspectiva de que aprender é 
um direito de todos, a partir de uma prática educativa contextualizada, inter-
disciplinar e transdisciplinar, por isso que o documento prioriza uma educação 
escolar permeada por metodologias ativas e diversificadas viabilizando o desen-
volvimento de competências e habilidades de cada etapa de ensino, vinculan-
do as macro competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do 
Referencial Curricular Gaúcho (RCG).

Ao analisar o Documento Orientador Curricular de Santa Maria, percebe-
-se que foi desenvolvido com base nas 10 Competências Gerais da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), as quais visam à mobilização de um conjunto de 
recursos cognitivos para que os sujeitos sejam capazes de agir em sociedade de 
forma crítica e consciente. Desta forma, as competências constituem-se num dos 
princípios organizadores do Documento, que orientam o que desenvolver e para 
que desenvolver, oportunizando aos docentes a reflexão dos conhecimentos que 
são essenciais para o crescimento pessoal, social e cognitivo do estudante.

Observa-se que as 10 Competências Gerais definidas pela Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2018) aparecem no Documento Orientador 
Curricular, sendo elas: Conhecimento, Pensamento científico, crítico e criati-
vo; Repertório cultural; Comunicação; Cultura digital; Trabalho e projeto de 
vida; Argumentação; Autoconhecimento e autocuidado; Empatia e coopera-
ção; Responsabilidade e cidadania. Desta maneira, o Documento Orientador 
Curricular busca a partir das referidas competências o desenvolvimento integral 
dos estudantes.

 Pode-se perceber que as 10 Competências Gerais da BNCC propõem 
competências específicas que permeiam todas as áreas de conhecimento, com 
objetos de conhecimentos que permitem a efetivação de um trabalho articula-
do das habilidades expressas no Documento Orientador Curricular que oportu-
nizará serem desenvolvidas as habilidades necessárias para o desenvolvimento 
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integral dos estudantes nos diferentes contextos, que são os elementos fundamen-
tais para a adequação do ensino a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e 
do Referencial Curricular Gaúcho (RCG).

A elaboração do Documento Orientador Curricular se preocupou em or-
ganizar o currículo na perspectiva interdisciplinar, possibilitando assim o diálogo 
entre os conhecimentos. Desta forma, de acordo com o Referencial Curricular 
Gaúcho (RCG) “a interdisciplinaridade como uma tríade entre a interlocução de 
saberes em detrimento dos conhecimentos fragmentados, aproximação na apro-
priação dos conhecimentos pelos professores e estudantes e intensidade das apro-
ximações dos conhecimentos num mesmo projeto”. (SANTA MARIA, 2019, p. 
24).

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade apontada no Documento 
Orientador Curricular deve levar em consideração a participação ativa dos estu-
dantes do município de Santa Maria que deverá acontecer através do diálogo en-
tre as diversas áreas de conhecimento, buscando o entendimento do saber como 
um todo, assim, desenvolvendo no sujeito a capacidade de utilizar diferentes co-
nhecimentos para resolver um fenômeno apresentado (social, político, cultural, 
ambiental, entre outros).

Em consonância à BNCC e ao RCG o Documento Orientador Curricular 
assume o propósito de garantir a todos os envolvidos na seara educativa o direi-
to de aprender e as condições para que a aprendizagem aconteça. Este direito 
fundamental inscrito na Constituição Federal do Brasil e em tantos outros dispo-
sitivos legais e normativos precisa estar presente nos projetos educativos, consi-
derando as experiências significativas em todos os âmbitos da formação humana, 
às descobertas e aprendizagens que dão sentido às trilhas curriculares.

O Documento Orientador Curricular aborda a importância de compreen-
der os estudantes como sujeitos complexos, dotados de experiências individuais, 
que precisam ser valorizadas no contexto escolar, rompendo com visões redu-
cionistas que privilegiam apenas uma dimensão, como a intelectual. Para isso 
o Documento exige dos profissionais de educação uma visão plural, singular e 
integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto e suas capacidades de 
aprendizagem, bem como pensar em estratégias individuais para construir as 
aprendizagens.

Atualmente o Documento Orientador Curricular foi homologado e dispo-
nibilizado para todos os segmentos da educação do município de Santa Maria 
no Rio Grande do Sul com o intuito de instigar os educadores a assumir uma 
intenção pedagógica para elaborar o currículo de cada escola, considerando a 
Educação Integral como eixo central deste processo construído coletivamente.

Desta forma, torna-se fundamental que os projetos educativos de todas 
as instituições escolares desta cidade se alinhem ao Documento Orientador 
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Curricular, a fim de priorizar metodologias que possibilitem aos estudantes uti-
lizar estratégias individuais para se relacionarem com o objeto a ser conhecido, 
bem como que valorizar os conhecimentos prévios dos mesmos, respeitando-os 
como sujeitos complexos, que integram as diversas dimensões: social, cultural, 
ética e cognitiva.

3. DOCUMENTO ORIENTADOR CURRICULAR NA ÁREA DE 
LINGUAGENS: COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA E INGLESA

O Documento Orientador Curricular da área de conhecimento das lingua-
gens dos anos finais do ensino fundamental é composto pelos componentes cur-
riculares de: Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Todos 
separados para os anos finais que compreendem o sexto, sétimo, oitavo e nono 
anos do Ensino Fundamental. 

Pode-se perceber que o componente curricular na Língua Portuguesa da 
Área de Linguagens tem como proposta a formação direcionada aos diversos 
usos da linguagem com o objetivo de promover a participação dos estudantes na 
sociedade de forma crítica e criativa.

Desta maneira os estudantes poderão fazer escolhas linguísticas em con-
textos diversos a fim de que seja direcionado a diferentes aprendizagens as quais 
promovam a participação dos mesmos nos diferentes contextos. “São funções da 
linguagem em uso, representar o mundo, interagir e organizar a mensagem essas 
funções ocorrem concomitantemente e, na linguagem, o texto e o contexto estão 
relacionados”. (SANTA MARIA, 2019, p. 232). 

De acordo com o Documento Orientador Curricular o professor deverá 
explorar o contexto e trabalhar com gêneros em que a linguagem esteja em uso, 
não focalizando apenas estrutura do gênero, mas também o seu propósito só-
cio comunicativo na tentativa de reconhecer a diversidade cultural. Foi possível 
perceber que as habilidades da Língua Portuguesa estão alinhadas com a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular Gaúcho (RCG).

É enfatizado no Documento que o mesmo deverá ser norteador na 
elaboração dos textos das escolas municipais, por exemplo, o Projeto Político 
Pedagógico, os Planos de Estudo e os Planos de Trabalho a fim de adequar o 
contexto educacional do município de Santa Maria, RS, respeitando as especifi-
cidades de cada escola. No que diz respeito à perspectiva enunciativo-discursiva 
de linguagem já referida na BNCC, o DOC de Linguagem, mais específico no 
componente curricular da Língua Portuguesa define que o uso da linguagem 
deve ocorrer em diversos contextos, pois as normas e os padrões, se descontex-
tualizados, descaracterizam a linguagem como social em atividades relacionadas 
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à leitura, à escuta e à produção de textos. Neste sentido, “o termo texto se refere 
a qualquer instância da linguagem, em qualquer meio que faça sentido para al-
guém que saiba e linguagem é, em primeira instância, um recurso para fazer sen-
tido; então o texto é um processo de fazer sentido em contexto” (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014, p. 3).

Assim como a BNCC e o RCG, o Documento Orientador Curricular de 
Santa Maria, RS traz como base o texto considerado “unidade de trabalho de for-
ma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção” (BRASIL, 2017, 
p. 67). Em consonância aos documentos citados, o uso da linguagem nas práticas 
sociais considera o texto como centro das aulas de Língua Portuguesa, assim as 
atividades devem ser organizadas com propósitos mais amplos que contemplem 
muito mais que reconhecimento de códigos ou de regras descontextualizadas. 
No entanto, a análise linguística deve ser contemplada, uma vez que contribui 
para a organização da mensagem e para a identificação do propósito sócio co-
municativo de cada texto. 

Ao referenciar o texto como base do processo de ensino e aprendizagem, 
devemos contemplar também gêneros literários em suas especificidades lúdicas, 
sociais, culturais e históricas, pois a diversidade linguística contribuiu para a 
constituição histórica e social da nossa região, que é composta também por des-
cendentes de índios, de imigrantes italianos e alemães, etc. Considerando esses 
conceitos, o Documento Orientador Curricular (Municipal) como os documen-
tos federal (BNCC) e estadual (RCG), apresenta os eixos de integração corres-
pondentes às práticas de linguagens que são:

Oralidade, leitura/escuta, produção e análise linguística/semiótica (que 
envolve conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema 
da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e sobre os modos de 
organização e os elementos de outras semioses). (BRASIL, 2017, p. 71). 

Revisitando o Documento Orientador Curricular no Eixo da Oralidade, 
as práticas de linguagem acontecem em situação oral, preferencialmente, em 
uma aula dialogada. Nesse eixo, dependendo do contexto, podem ser apresen-
tados aos alunos os textos digitais como: “web conferência, mensagem gravada 
e também os seminários, debates, além de entrevistas, declamações de poemas” 
(SANTA MARIA, 2019, p. 233). Ainda no Documento em questão, encontra-
mos os demais eixos descritos: 

No Eixo Leitura do Documento Orientador Curricular as práticas de 
linguagem acontecem por meio da interação ativa (leitor/ouvinte/espec-
tador). No Eixo da Produção de Textos, as práticas de linguagem ocor-
rem por meio da interação com diferentes finalidades a fim de apresen-
tar um propósito sócio comunicativo. E no Eixo da Análise Linguística/
Semiótica, acontecem procedimentos e estratégias que contribuem para a 
apresentação de um campo e para a organização da mensagem. (SANTA 
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MARIA, 2019, p. 233).

Desta forma, torna-se possível observar a articulação às competências es-
pecíficas da área de Linguagens apresentadas pela BNCC, e as Competências do 
Componente Curricular de Língua Portuguesa, conforme o RCG. Compreender 
a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sen-
sível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identi-
dades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Neste sentido, o DOC 
(Documento Orientador Curricular do município de Santa Maria, RS) aborda a 
importância do estudante de “apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-
-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e 
utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de 
construir conhecimentos e de se envolver com maior autonomia e protagonismo 
na vida social” (SANTA MARIA, 2019, p. 235).

Em articulação às competências específicas da área de Linguagens apre-
sentadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017, p. 85) confor-
me o Referencial Curricular Gaúcho (RCG 2018 p. 197 e 198) o Documento 
Orientador Curricular (DOC, 2019, p. 234) aborda as Competências do 
Componente Curricular de Língua Portuguesa: 

Ler, escutar e produzir textos orais e escritos que circulam em diferentes 
campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 
criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Compreender o fenômeno 
da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de varie-
dades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Empregar, nas in-
terações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação 
comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso/gênero textual. 
Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações 
sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente 
em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e am-
bientais. (SANTA MARIA, 2019, p. 234).

Ainda o Documento Orientador Curricular aponta a importância de re-
conhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores 
e ideologias. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com ob-
jetivos, interesses e projetos pessoais, estudo, formação pessoal, entretenimento, 
pesquisa, trabalho, entre outros levando em conta a preferência dos estudantes.

Desta forma é necessário “envolver os estudantes em práticas de leitura 
literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, va-
lorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de 
acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o po-
tencial transformador e humanizado da experiência com a literatura”. (SANTA 
MARIA, 2019, p. 234).
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Ao longo do Documento no componente curricular de Língua Portuguesa 
percebe-se a importância de mobilizar os estudantes com práticas da cultura di-
gital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as for-
mas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender 
e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. No ensino de 
Língua Portuguesa, as proposições de transformação solidificam-se em práticas 
de ensino em que o uso da linguagem deve ser considerado base. Para que, des-
sa forma, seja possível promover experiências significativas que ampliem os co-
nhecimentos dos educandos possibilitando a eles a participação na sociedade de 
forma crítica e criativa. 

Em concordância aos documentos já publicados, têm-se práticas de lingua-
gens contemporâneas que abrangem diferentes propósitos sócios comunicativos, 
assim os gêneros realizam propósitos específicos que integram diferentes contex-
tos de produção, de organização, de socialização e também de interação. Nessa 
perspectiva, em conformidade com os documentos BNCC e RCG, o Documento 
Orientador Curricular enfatiza a importância do uso de Tecnologias Digitais da 
Informação e da Comunicação (TDIC) nas experiências de práticas de ensino do 
uso da linguagem no ensino de Língua Portuguesa (SANTA MARIA, 2019, p. 
235).

No que diz respeito ao Documento Orientador Curricular (DOC) ressal-
ta-se a prioridade na abordagem da função social e política do inglês, condição 
essa que pressupõe o aprendizado do idioma levando em conta as possibilidades 
que o domínio de uma língua estrangeira pode oferecer em relação ao acesso a 
diferentes culturas, processos históricos e patrimônios culturais. Tal propriedade 
deve atuar como ferramenta para que os estudantes possam se tornar parte ativa 
em diferentes comunidades, situadas tanto em âmbito local, regional e global. 
(SANTA MARIA, 2019, p. 855).

Ainda, tendo como referencial o Documento Orientador Curricular, é pos-
sível constatar que no segundo ponto destacado no texto introdutório da BNCC 
que implica o enfrentamento da língua inglesa não mais entendida enquanto 
língua estrangeira, mas sim como língua franca, ou seja, horizontalizada e em 
constante processo de formação. O Referencial Curricular Gaúcho, outro do-
cumento que rege as diretrizes do município de Santa Maria, aprofunda essa 
discussão acerca do entendimento do inglês como língua franca voltada à inter-
culturalidade. Tal ideia se justifica pela evidente presença dessa língua nos mais 
variados campos de nossa vida social, tais como na economia, música, cinema, 
política, publicidade, bens de consumo e na tecnologia. No que diz respeito à 
legislação do ensino da língua inglesa na rede municipal de Santa Maria, RS, o 
DOC, 2019, p. 856 aponta:
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O estudo pode ampliar a possibilidade de participação e circulação, prin-
cipalmente por meio das práticas sociais do mundo digital, criando novas 
formas de identificar e expressar ideias, sentimentos e valores. O RCG for-
nece, ainda, os marcos legais que endossam a oferta de uma língua estran-
geira a partir do sexto ano do ensino fundamental, fato que remete à Lei nº 
13.415/2017, que estipula no artigo 2° a obrigatoriedade do inglês, porém 
sem excluir a possibilidade de se dispor de mais um outro idioma. (SANTA 
MARIA, 2019, p. 856).

Em consonância a essas pré-condições, o Documento Orientador 
Curricular Municipal visa garantir a contemplação das especificidades locais no 
que tange o ensino de língua inglesa. No ano de 2019, a cidade de Santa Maria 
RS conta com sete estabelecimentos de ensino superior, fato que favorece um 
intercâmbio intermitente de sujeitos de diferentes partes do mundo que para cá 
vêm para iniciar ou aprofundar diferentes etapas da vida acadêmica. A cidade 
também é reconhecida como importante polo militar o que a coloca em um cir-
cuito de trocas tecnológicas com variadas regiões mundiais e culturais, pois aqui 
e nas localidades vizinhas, vários festivais artísticos internacionais são realiza-
dos. Assim, a configuração humana do município de Santa Maria e arredores 
reflete a vocação da cidade para receber e abrigar um leque imenso de culturas 
das mais variadas origens, característica que por si só já bastam para justificar a 
necessidade do estudo da língua inglesa na região. 

Assim como no Componente Curricular de Língua Portuguesa, o 
Documento Orientador Curricular (DOC, 2019) de Língua Inglesa está alinhado 
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) e no (RCG, 2018) que 
estipulam as competências específicas para a língua inglesa, sendo elas:

Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicul-
tural, refletindo, criticamente, sobre inserção dos sujeitos no mundo globa-
lizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho; Comunicar-se na 
língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas 
ou digitais, reconhecendo- a como ferramenta de acesso ao conhecimento, 
de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos 
valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo 
social. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e lín-
gua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e 
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade; 
Elaborar repertórios linguístico- discursivo da língua inglesa, usados em 
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, 
de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os 
usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades con-
temporâneas; Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos 
de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e pro-
duzir sentidos em práticas de letramento em língua inglesa, de forma ética, 
crítica e responsável; Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e 
imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição 
e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações 
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artístico-culturais. (SANTA MARIA, 2019, p. 856 e 857).

Desta forma, o efeito de interação sociocultural promovida pelas aulas de 
língua inglesa poderá guiar as práticas de ensino deste componente curricular 
no município de Santa Maria, RS. Considerando a multiplicidade de formas de 
produção de sentidos e as diferentes modalidades de multiletramentos presentes 
na atual fase de nossa experiência comunicativa. Pode-se perceber um grande 
desafio no âmbito do município, com a elaboração de um documento que oriente 
a formulação de currículos que precisam dar conta de uma grande diversidade 
encontrada nas escolas de anos finais do ensino fundamental da rede municipal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacam-se as mudanças que a BNCC trouxe para a Educação Básica 
brasileira, em consequência, para o estado do Rio Grande do Sul com a cria-
ção do Referencial Curricular Gaúcho (RCG) em 2018 e em nível municipal o 
Documento Orientador Curricular (DOC) no ano de 2019, documento o qual 
foram realizadas ao longo deste capítulo reflexões sobre a construção especifica-
mente dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Inglesa. 

Neste sentido, foi possível entender que para trabalhar na rede municipal 
de Santa Maria, RS com os componentes curriculares analisados da maneira 
proposta pela BNCC, RCG e DOC torna-se imprescindível um esforço da for-
mação inicial e continuada desses professores. Diante disso, é possível visuali-
zar novas possibilidades de aprendizagem e ensino da Língua Portuguesa e da 
Língua Inglesa, valorizando diferentes textos com os quais os estudantes possam 
interagir e se identificar, se apropriar, atraindo-se cada vez mais pela leitura e 
produção desses novos gêneros de linguagem. 

Foi possível constatar que no território de Santa Maria, RS o Documento 
Orientador Curricular poderá embasar não somente a prática pedagógica men-
cionada acima sobre a área de Linguagens, mas como tantas outras tão impor-
tantes na área da educação. Desta forma os docentes da rede municipal pode-
rão alinhar seus planejamentos e planos de estudo a este potente Documento 
territorial.

Acredita-se que para a efetiva construção de uma educação eficaz e signifi-
cativa faz-se necessário que as escolas do município de Santa Maria, RS alinhem 
seus Projetos Políticos Pedagógicos ao Documento Orientador Curricular, para 
uma educação igualitária e de qualidade, onde os profissionais tenham a oportu-
nidade em seus momentos de formação continuada em estar em contato direto 
e revistar constantemente o Documento Orientador Curricular para pensar e re-
pensar seus planejamentos e propostas metodológicas.
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INTRODUÇÃO

As discussões em torno do currículo são marcadas por um processo his-
tórico de justaposições políticas, amparadas por leis, normas, intensas lutas e 
compreensões sobre o ideal curricular, processo de construção histórico e cultu-
ral, que passa por transformações em suas definições, estruturas e concepções, a 
partir das diferentes demandas de formação dos sujeitos para uma sociedade em 
constante evolução.

Decorrente dessa dinâmica, o conceito de currículo vem se transformando 
ao longo do tempo e dos cenários educativos. É um dos temas mais revisitados 
na literatura educacional, por se tratar de uma área que constitui não só um cam-
po com diferentes visões, mas por ser considerado “o documento de identidade” 
da escola e mesmo do sistema de ensino. 

Consequentemente, é indispensável que os sujeitos que compõem o univer-
so escolar em seus diferentes contextos, compreendam o desafio de se transfor-
marem em ambiente que contemplem, de forma efetiva, diferentes conhecimen-
tos e saberes diversos, para a prática da educação intercultural, num movimento 
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Mestre em Educação. Pós-Graduada em Administração Escolar, Psicopedagogia Clínica e 
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ada em Pedagogia pela Universidade de Brasília. Pós-Doutorado Profissional em Psicaná-
lise. Escritora, Pesquisadora, Palestrante, Consultora Educacional e Empresarial, Docente 
Universitária; Psicanalista Clínica. E-mail: eunicenp65@gmail.com.

2 Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência pelo Centro Universitário Euroame-
ricano/DF. Pós-Graduada em Gestão Pública e Negócios pelo IFB-Instituto Federal de 
Brasília; Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional; Língua Inglesa; Educa-
ção a Distância. Graduada em Letras Português/Inglês com suas respectivas Literaturas; 
Graduada em Pedagogia – Séries Iniciais/Supervisão e Orientação. Bacharel em Adminis-
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no qual é possível construir e reconstruir as estratégias e práticas pedagógicas. 
O presente texto, resultado de uma pesquisa bibliográfica, de natureza ex-

ploratória e descritiva, tem como objetivo apresentar conceitos, concepções e 
teorias que fundamentam os ideais de currículo, adotados nas políticas e norma-
tivas educacionais.  

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO

Ao encetarmos essa discussão, compete primeiramente considerarmos o 
conceito de currículo. Cabe destacar que não há uma definição única, estática 
ou engessada da palavra, por tratar-se, inclusive, não de um simples vocábulo, 
mas de uma construção histórica e social. Trata-se de um conceito polissêmico, 
de uma representação ampla, que comporta diferentes definições e olhares, que 
perpassam pelas concepções e ideologias que refletem o contexto, o momento 
histórico, correntes ideológicas e subjetivas que o inspiraram. 

Com as mudanças ocorridas no mundo contemporâneo, houve a urgência 
de aprimorar os estudos sobre currículo, buscando-se novas formas de contem-
plar a abrangência do seu significado, de forma que “a escola possa promover um 
processo de ampliação dos horizontes culturais dos estudantes” (MOREIRA E 
CANDAU, 2014, p 14).

Etimologicamente, o termo currículo deriva do latim, da palavra latina 
curriculum, cuja raiz etimológica é a equivalente à de cursus e currere. A palavra 
“currere”, significa rota, caminho3. Conforme Sacristán,

Em sua origem, currículo significava o território demarcado e regrado do 
conhecimento, correspondente aos conteúdos que professores e centro de 
educação deveriam cobrir; ou seja, o plano de estudos proposto e imposto 
pela escola aos professores (para que o ensinassem) e aos estudantes (para 
que o aprendessem) (SACRISTÁN, 2013, p.16).

O significado de currículo está sim, ligado à concepção de direcionamento 
e caminho, sobretudo em relação à vida educacional de professores e alunos, que 
ao longo do processo vão se organizando, realizando e constituindo-se, durante 
a trajetória de formação dos sujeitos, no transcorrer das suas vidas acadêmicas. 
Mas, busca-se, ao longo da história, ultrapassar a concepção reducionista tra-
dicional clássica, cujo sentido girava em torno de uma súmula de disciplinas, 
atrelado a um legado cultural monolítico, prático, cientificista.

Nasce, então, a partir da visão tradicionalista de currículo, como sendo 
um conjunto de conteúdos a ensinar, organizados em disciplinas, temas, áreas de 

3  Hamilton (1992), registra-se que a palavra curriculum surge pela primeira vez no Oxford En-
glish Dictionary no ano de 1633, em um atestado concebido a um mestre, na sua graduação, 
na Universidade de Glasgow, Escócia. Contudo, em estudos mais direcionados e profícuos 
apareceram somente no final do século XIX e começo do século XX, nos Estados Unidos.
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estudos, o sentido de plano de ação pedagógico, fundamentado e implementado 
em visões mais amplas. 

Na modernidade, ao se planejar a trajetória do ensino, os educadores não 
estão desenvolvendo a execução de uma atividade meramente técnica, no senti-
do de ser voltada tão somente ao treinamento para uma determinada área, pois 
deve-se observar o currículo, sobretudo, como instrumento de reflexão e trans-
formação, crítico e flexível, permeado por questões sociais, políticas, econômicas 
e construtos subjetivos.      

Sacristán (2000, p. 17) nos diz que “os currículos são a expressão do equi-
líbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado 
momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino 
escolarizado”. 

Moreira e Silva (2001, p. 7-8), afirmam que “o currículo é considerado 
um artefato social e cultural, que implica relações de poder, que transmite visões 
sociais particulares e interessadas, e que produz identidades individuais e sociais 
particulares”. 

Nesses sentidos, o conceito é histórico, representando a síntese e seleção 
de conhecimentos, mas também de valores que irão caracterizar os processos 
sociais e culturais que estarão presentes na organizado do trabalho pedagógico.

Lopes & Macedo (2006) acrescentam sua visão ao conceito proposto por 
Sacristán (2000), ao ressaltar que “o currículo representa uma ou mais teorias 
acerca do conhecimento escolar; é produto de um processo de conflitos culturais 
dos diferentes grupos de educadores que o elaboram”. Nas palavras de Lopes e 
Macedo, 

O currículo se tece em cada escola, com a carga de seus participantes, que 
trazem para cada ação pedagógica sua cultura e memória de outras esco-
las e de outros cotidianos nos quais vive. É nessa grande rede cotidiana, 
formada de múltiplas redes de subjetividades, que cada um de nós traça-
mos nossas histórias de aluno/aluna e de professor/professora (LOPES & 
MACEDO, 2006, Contracapa).

Silva (2005, p.15) acrescenta que “o currículo é sempre resultado de es-
colhas, de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, em que a parte 
selecionada vai constituir o caminho a ser percorrido”. 

No texto de Sacristán é possível perceber que o currículo abrange,  

Os conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo aluno dentro de 
um ciclo-nível educativo ou modalidade de ensino; a experiência recriada 
nos alunos por meio da qual podem desenvolver-se; a tarefa e habilidade a 
serem dominadas; programas que proporcionam conteúdos e valores para 
que os alunos melhorem a sociedade em relação à reconstrução da mesma 
(SACRISTÁN, 2000, p. 17). 



PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: DESTAQUES NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VOLUmE I

83

Entende-se, por conseguinte, que o currículo supera a visão simplista, mi-
nimalista de lista de conteúdos, por constituir-se em processo que envolve a cul-
tura, saberes, conhecimentos e experiências, para além das práticas escolares e 
da sala de aula. 

Corroborando com essa concepção, Ferraço (2008) reforça que “o currí-
culo expressa ainda inúmeras possibilidades de conhecimento para os alunos, as 
quais devem ser planejadas para serem concretizadas no cotidiano das escolas”. 

Dessa forma, o currículo não se atém a procurar resolver as dificuldades 
ou problemas de aprendizagem, mas, principalmente, de expandir as possibilida-
des de conhecimento, efetivando-se a função social e política da escola. Portanto, 
o currículo não é desprovido de intencionalidade, por possuir caráter político, 
ideológico, filosófico, áreas que determinam as concepções sobre homem, socie-
dade e conhecimento. 

A partir desse enfoque, vê-se que no currículo estão expressos os valores e 
princípios que são partilhados socialmente. Nesse sentido, de acordo com Silva 
(2007), “o currículo não pode ser visto somente como um documento ou um registro 
de conteúdos, mas sim a partir das relações estabelecidas entre sujeitos concretos”. 

Conforme Apple (2002), o currículo nunca é apenas um conjunto neutro 
de conhecimentos, pois, 

Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de al-
guém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. 
É produto de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômi-
cas que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 2002, p. 59).

Moreira (1990) afirma que o currículo passou a ser entendido não somente 
como um conjunto de objetivos prescritos, prontos para serem alcançados pelos 
alunos, constituindo o professor como transmissor de conhecimentos e valores 
preestabelecidos. Ao contrário, deve ser visto e consagrado como tudo aquilo 
que objetivamente acontece ao aluno, como resultado da escolarização enquanto 
experiência vivida.

Ainda conforme Sacristán (2000), o currículo é compreendido como uma 
prática motivada pelo diálogo entre os professores, alunos, família, enfim, por 
todos os agentes sociais que participam do movimento educacional, consideran-
do o currículo como uma prática e não como um objeto estático, que se refere 
apenas a um modelo de educação ou aprendizagem necessárias. 

Macedo e Pereira (2009, p. 14) reforçam que “fica evidente a defesa do 
currículo como espaço-tempo de negociação agonística de sentidos, [...] que 
pressupõe a diferença e a disputa que, ao invés de destruir o outro, lida com 
uma articulação provisória da diferença e reconhece a legitimidade da existên-
cia do outro”.
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CONCEPÇÕES SOBRE CURRÍCULO

A epistemologia da teoria curricular nasce nos Estados Unidos em 1920, 
em um cenário de industrialização e movimentos imigratórios, que impulsio-
naram a massificação da escolarização. Nesse movimento histórico, ocorreu a 
necessidade de se racionalizar o método. Com isso iniciaram a construção, de-
senvolvimento e testagem dos currículos. 

As teorias tradicionais de currículo têm raízes antigas, mas o que é mais 
presente na atualidade está relacionado às desenvolvidas no final do século XIX, 
nos Estados Unidos da América, representadas por John Franklin Bobbitt, Ralph 
Tyler e John Dewey. Foi Bobbitt quem deu os primeiros passos nos estudos sobre 
currículo com as contribuições da sua obra intitulada como “The Curriculum” 
(BOBBITT, 2004; SILVA, 2010).

Mesmo em estudos que adotem as concepções mais críticas sobre o currí-
culo, busca-se compreender o processo de construção no qual se funda a própria 
crítica. A obra de Bobbitt é fundamentada no conservadorismo e no modelo em-
presarial. A construção dos conceitos e sugestões sobre currículo nasce sobre as 
bases dos ideais tecnicistas, ensejando a adaptação dos indivíduos à nova ordem 
industrial, focada nos resultados (BOBBITT, 2004).

Inspirados, assim, por Bobbitt (1918), estudos sobre currículos começam 
a ganhar destaque nos Estados Unidos ainda na década de 1920, realizados por 
grupo de educadores cujo foco era o currículo como instrumento pedagógico 
modulador dos padrões de desempenhos aplicados aos interesses das indústrias 
e no processo de desenvolvimento econômico. 

Os estudos, na sua vertente teórica tradicional, foram inspirados no mode-
lo organizacional e administrativo de Frederick Taylor e buscavam igualar o sis-
tema educacional ou industrial. Em decorrência dessas experiências o currículo 
passou a ser concebido como instrumento de controle social.

A despeito do modelo tradicional de ensino, Silva (2013) explica que se 
caracterizava pela ênfase nos conteúdos e objetivos de aprendizagem. Esclarece 
ainda que o modelo foi inspirado pela obra Basic principles of  curriculum and ins-
truction, de Ralph Tyler, publicada em 1949. Essa obra contribuiu para a cons-
trução de ideais de organização e desenvolvimento do currículo com objetivos 
bem definidos e a especificação da atividade educacional curricular em duas di-
mensões: ensino/instrução e avaliação. A concepção de Tyler sobre currículo 
escolar convergia com o de John Franklin Bobbitt, que, similarmente, apoiava a 
educação nos padrões de uma empresa, o que influenciou a disposição curricular 
em diferentes países, como Estados Unidos e Brasil. 

No movimento histórico sobre a origem curricular, situa-se a concepção 
de John Dewey (1958), como uma oposição ao que era difundido pelo modelo 
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tradicional proposto por Bobbitt e Tyler, que representavam o caráter prescritivo 
e antidemocrático do currículo. As ideias de Dewey conduziram o pensamento 
de uma proposta de educação mais democrática, ativa, comprometida com a 
participação e transformação das pessoas como sujeitos partícipes do processo e 
não como receptores de saberes determinados pelos currículos oficiais. 

Dewey (1979) defende que passividade e a dependência presentes no mo-
delo tradicional, criam um espaço antidemocrático, e que o ambiente escolar 
deve ser como um laboratório de aprendizagem, em que os alunos tenham acesso 
a materiais e ferramentas para construir, criar, pesquisar; refletir, ou seja, partici-
par ativamente do processo de aprendizagem.

O pensamento educacional de Dewey está baseado no pragmatismo, que 
diz respeito à prática, isto é, assevera que as verdades podem ser mutáveis depen-
dendo da situação e da experiência vivida por cada indivíduo. 

Ozmon & Craver (2004, p. 156) afirmam que “os pragmatistas rejeitaram, 
a princípio, a tendência das abordagens tradicionais de currículo, nas quais o co-
nhecimento está separado da experiência e é fragmentado ou compartimentali-
zado”. Mas conforme eles afirmam, em muitos aspectos, o currículo pragmatista 
é tanto um processo quanto um corpo distinto de disciplinas, porque, 

As disciplinas tradicionais não são ignoradas; em vez disso, elas são estu-
dadas e usadas pela luz que jogam sobre o problema e por sua significação 
para o crescimento dos estudantes. O currículo pragmatista é composto 
tanto pelo processo como pelo conteúdo, mas não é fixo ou um fim em si 
mesmo (OZMON & CRAVER, 2004, p. 158).

Assim, de acordo com Giles “o pragmatismo é um desafio às teorias auto-
ritárias, pois define a verdade em termos de experiência coletiva da sociedade”. 
Visto dessa forma, o conhecimento é compreendido como relativo, a verdade 
contingente, emergente, o ambiente de aprendizagem como dinâmico e de acor-
do com a realidade dos sujeitos (GILES, 1987, p. 259-260).

TEORIA TRADICIONAL

Na obra de Moreira (2001), o autor descreve o movimento histórico da 
trajetória do currículo no Brasil. Ele destaca que nas décadas de 1920 e 1930, as 
percepções de currículo, norteadas que eram pelo capitalismo americano, sub-
sidiaram o currículo tecnicista praticado no Brasil. Nesse período, o país estava 
em um processo de transformações sociais e econômicas que impulsionaram as 
reformas educacionais e, com elas, também os movimentos que contribuíram 
para mudanças nas concepções e paradigmas então vigentes na educação. 

O pensamento de John Dewey foi protagonizado no Brasil sobretu-
do por Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, dentre outros pensadores, que, 
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comprometidos com a reformulação das políticas educacionais vigentes, inicia-
ram o movimento para elaboração do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova (1932), conhecido como o marco do “Movimento Escolanovista”, contra-
pondo-se ao paradigma da escola tradicional (ALENCAR, 2016).

Apesar das críticas à escola tradicional e ao currículo tecnicista, houve 
prevalência desses modelos durante a primeira metade do século XX. As mudan-
ças começaram a ocorrer com os questionamentos dos educadores, sociólogos e 
filósofos que defendiam os argumentos de que a escola precisava ser considerada 
como um espaço privilegiado para ampliar as capacidades humanas, respeitando 
as subjetividades. Nesse movimento, a partir da década de 1960, as críticas em 
torno das escolas, sobretudo das capitalistas e elitistas se acentuaram, aparecen-
do movimentos que apoiaram mudanças na estrutura da educação tradicional.

Nesse sentido, a segunda metade do século XX foi marcada pela luta dos 
pensadores que censuravam as bases epistemológicas das teorias tradicionais. A 
mudança foi acentuada pelo desvio do foco para as questões referentes à ideolo-
gia, saber e poder, assuntos que necessitavam ser tratados sobretudo pela escola. 

Dessa forma, Moreira e Silva (2002, p. 8) afirmam que, “o currículo está 
implicado em relações de poder, pois transmite visões sociais interessadas, pro-
duzindo identidades individuais e sociais particulares”, por que “o currículo não 
é um instrumento transcendente e atemporal, mas um processo histórico, cons-
tituído socialmente e, portanto, com vinculação intrínseca à organização da so-
ciedade e da educação”.

TEORIAS CRÍTICAS

A totalidade dos fenômenos fez com que educadores iniciassem mudanças 
revolucionárias do paradigma curricular, em contraposição à estrutura educacio-
nal tradicional, calcada no modelo fabril, de cunho essencialmente econômico.

As teorias críticas surgem em meados do século XX, década de 1960, 
determinadas pelo bojo das grandes transformações mundiais. As emergentes 
teorias críticas do currículo fundamentam suas concepções no marxismo, a par-
tir dos ideários da primeira geração da Escola Crítica de Frankfurt, especialmente 
em Max Horkheimer e Theodor Adorno. Outra influência relevante para essa 
construção teórica foi composta pelos autores da chamada Nova Sociologia da 
Educação, que tem Pierre Bourdieu e Louis Althusser dentre os representantes.

As teorias críticas buscam estabelecer vinculações entre saber, poder e iden-
tidade, visando compreender o papel do currículo na educação. Suas concepções 
epistemológicas “realizam uma contraposição aos fundamentos das teorias tradi-
cionais começando por colocar em questão os pressupostos dos arranjos sociais e 
educacionais de então, pois desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas 
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desigualdades e injustiças sociais” (SILVA, 2010, p. 29-30).
Nessa nova abordagem, os currículos buscam trabalhar para a emancipa-

ção, destacando as diferenças entre grupos e classes sociais oprimidos, preocupan-
do-se em desenvolver a formação de pensamento crítico, na busca de estabelecer 
um espaço de menos desigualdade, de oportunidades, interação e democracia. 

Avançando com relação ao paradigma do currículo tradicional, as teorias 
críticas propõem a valorização das experiências do cotidiano, incentivando o de-
senvolvimento nos sujeitos da capacidade de questionar. Passam a adotar ações 
pedagógicas que privilegiam a participação dos alunos; levam em consideração 
os conhecimentos prévios dos estudantes e suas diferentes realidades sociais, va-
lorizando as diversidades, na busca da superação da relação de classe opressor x 
oprimido (SILVA, 2013; SAVIANI 2012; FREIRE, 1991).

Silva (2013) esclarece que a abordagem crítica busca, ainda, evidenciar 
e denunciar as desigualdades sociais, o racismo, o sexismo, buscando meios de 
superação desses pensamentos e atos, objetivando desenvolver uma escola mais 
democrática, acessível e libertadora. Esses fundamentos foram basilares na cons-
trução de uma nova percepção sobre as práticas escolares, pois as teorias críticas 
do currículo têm como alvo a transformação da sociedade.

Conforme Freire (1991), “os movimentos conexos às teorias críticas pro-
curaram aliar aos conteúdos curriculares experiências do cotidiano, abrindo es-
paço para reflexões e debates sobre os problemas contextuais, na busca de solu-
ções que atendessem às necessidades e interesses dos sujeitos”.

 Nessa mesma linha de pensamento, Giroux e Simon (2002) assinalam 
para a necessidade de reflexões sobre currículo escolar que discutam as injustiças 
sociais e as experiências cotidianas, e alertam a respeito da omissão dos educa-
dores que apenas acatam os discursos dominantes. Freire (2006) reafirma esse ar-
gumento, enfatizando que a educação precisa libertar, não domesticar, e formar 
sujeitos críticos capazes de pensar e de transformar suas realidades.

Freire (1991) defende ainda que “o processo de ensino e aprendizagem 
necessita ser reformulado para atender à cultura popular, contemplando as ex-
periências e os diferentes saberes dos grupos minoritários ao currículo escolar”. 
Nessa direção, Silva (2013) reitera esse pensamento, afirmando que “a escola não 
pode aceitar e nem perpetuar a cultura do silêncio, que a escola necessita praticar 
uma pedagogia crítica que aponte as situações que fragilizam a humanidade e 
desvalorizam a vida”.

Para Silva (2013), “a parte mais complexa das teorias críticas inclui a aná-
lise de exterioridades implícitas que não corroboram com a aprendizagem, con-
tida no currículo oculto”.  

Delineada por Apple (2002), no livro “Ideologia e Currículo”, a ideologia 
do currículo oculto está conectada a situações nas quais, em consonância com as 
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conveniências das estruturas sociais dominantes, desenvolve-se comportamen-
tos, atitudes, valores e nortes. Então, o papel da concepção crítica de currículo é, 
também, tornar evidente aquilo que está oculto, e explícito o que está implícito.

Dessa forma, a teoria crítica do currículo é fundamentada na reflexão e 
ação contra hegemônica. Silva (2002) esclarece que ela busca compreender as 
ideologias subjacentes contidas no currículo, questionando as formas dominan-
tes de conhecimento impostos por meio das políticas públicas curriculares. 

Nesse mesmo sentindo, Silva (2005) e Silva e Borges (2018) alertam sobre 
“a importância de se buscar o entendimento do real significado desses documen-
tos políticos”. Na concepção dos autores, “a proposta curricular ou normativa 
curricular, representa uma ideologia política e carrega em seu bojo intenções 
constituídas por um determinado grupo social”. Silva (2010) destaca que, “mes-
mo que as normativas pretendam apenas orientar em forma de diretrizes, o que 
efetivamente ocorre é produção de um currículo formalmente instituído”. 

TEORIAS PÓS-CRÍTICAS

As teorias curriculares pós-críticas surgiram a partir das décadas de 1970 e 
1980, partindo dos pressupostos da fenomenologia, do pós-estruturalismo e dos 
ideais multiculturais. Assim como as teorias críticas com relação à teoria tradi-
cional, a perspectiva pós-crítica faz um contraponto às teorias críticas. Todavia, 
alargam suas categorias de abrangência para além da questão das classes sociais, 
colocando o sujeito mesmo como foco principal. Conforme Lopes e Macedo, 

No campo do currículo, a expressão teorias pós-críticas é utilizada para se 
referir às teorias que questionam os pressupostos das teorias críticas, mar-
cadas pelas influências do marxismo, da Escola de Frankfurt e em alguma 
medida da fenomenologia, pós-estruturalismo e pós-modernismo, discus-
sões em que as conexões entre currículo, poder e ideologia são destacadas 
(LOPES & MACEDO, 2013, p. 9). 

Na obra de Lopes e Macedo (2013), a autora fala sobre a dificuldade de 
se definir as teorias pós-criticas, por “tratar-se de uma expressão vaga e impre-
cisa que tenta dar conta de um conjunto de teorias que problematizam esse ce-
nário pós-moderno: cenário de fluidas, irregulares e subjetivas paisagens, sejam 
elas étnicas, midiáticas, tecnológicas, financeiras ou ideológicas” (LOPES & 
MACEDO, 2013.p.10).

Ainda conforme Lopes e Macedo (2013), “elas recebem esse nome por 
se configurarem como um avanço das teorias críticas, aprofundando-se na dis-
cussão sobre currículo, identidade, subjetividade, alteridade, etnia, diferença, 
raça, discurso, sexualidade, gênero, representação, significação, saber-poder e 
multiculturalismo”. 

Assim, a constituição das teorias pós-críticas traz ao palco o debate de 
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que as diversas culturas seriam o resultado das diferentes formas pelas quais os 
variados grupos humanos, submetidos a diferentes condições ambientais e histó-
ricas, realizam o potencial criativo que seria uma característica comum de todo 
ser humano.

No Brasil, essa teoria foi amplamente difundida com as obras de Tomaz 
Tadeu da Silva e através de outras publicações ligadas a matrizes pós-modernas 
e pós-estruturais. O professor e pesquisador Antônio Flávio Moreira também 
contribuiu fundamentalmente no processo de propagação das teorias pós-crí-
ticas para o currículo escolar, partindo da percepção de crise das teorias críti-
cas, o que colaborou, na sequência, para um pensamento pós-crítico (LOPES & 
MACEDO, 2013).

Silva (2013), ao fazer referência às teorias pós-críticas do currículo, ressalta 
“a importância das diversas formas culturais nessa matriz de pensamento, em 
que existe uma oposição às estruturas ideológicas que privilegiam culturas tradi-
cionais dominantes”, pois, 

As teorias pós-críticas preocupam-se com temas como privilégios de clas-
ses, gêneros, raças e sexualidade, além das desigualdades e relações de po-
der, ao buscarem integrar aspectos sociológicos e pedagógicos no currículo 
escolar, por considerarem fundamental a integração dos diferentes contex-
tos políticos, sociais, econômicos e culturais. Um currículo inspirado nessa 
concepção não se limitaria a ensinar a tolerância e o respeito, por mais 
desejável que isso possa parecer, mas insistiria, em vez disso, numa análise 
dos processos pelos quais as diferenças são produzidas através de relações 
de assimetria e desigualdade (SILVA, 2013, p. 88).

Assim, na obra “Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 
currículo”, Silva (2013) apresenta as teorias pós-críticas como “uma ampliação 
da apreensão sobre os processos de dominação, transversalmente à problema-
tização e de questionamentos que possibilitam ver além dos aspectos tradicio-
nais”. Nessa abordagem curricular, “o respeito e a tolerância para com as dife-
renças são objetos de problematização e discussões permanentes para encontrar 
soluções práticas”.

Segundo as teorias pós-críticas, para a compreensão da realidade social 
dos indivíduos, era preciso compreender também os estigmas étnicos e culturais, 
tais como a racialidade, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos pró-
prios das diferenças entre as pessoas. Sendo assim, faz-se necessário que a escola 
e os atores envolvidos trabalhem para combater a opressão de grupos semantica-
mente marginalizados e lutar por sua inclusão no meio social. Conforme Silva 
(2005), 

Para entender os discursos ou textos políticos embutidos nas normativas 
curriculares é importante a compreensão histórica da construção do cur-
rículo. É preciso um olhar atento sobre as teorias do currículo; como elas 
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originaram propostas curriculares e como de fato elas imprimiram a sua 
identidade no currículo e nas práticas educativas, pois, os conceitos de 
uma teoria organizam e estruturam nossa forma de ver a realidade (SILVA, 
2005, p.17).

Silva (2005) reitera que, “tais normativas carregam em seu bojo intenções 
estabelecidas por um determinado grupo social, mesmo que a proposta seja ape-
nas propor uma organização, o que efetivamente faz é produzir uma noção de 
currículo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, depreende-se que não há uma acepção unificada sobre 
currículo, mas múltiplos conceitos que devem ser objetos de interpretação e de 
construção de novas realidades acerca do trabalho concreto, efetivo, que deve ser 
desenvolvido nas escolas pelos atores que a compõem. A partir das concepções 
dialogadas entre diferentes autores, entende-se que o currículo deve ser com-
preendido em sua essência, como um processo social, pois ele é fundado por 
lutas e ideologias políticas que estão legitimadas em diferentes contextos. 

As teorias do currículo trazem temáticas que ajudam a refletir sobre a 
trajetória curricular, sendo possível perceber nelas a presença da ciência, racio-
nalidade e progresso histórico e social. As teorias tradicionais ou técnicas as-
sociavam as disciplinas a uma questão mecanicista, industrial, voltadas a um 
paradigma taylorista, padronizado. Nas teorias críticas privilegiava-se as classes 
sociais dominantes; nas pós-críticas é necessário, além de combater a pressão de 
grupos marginalizados, para além das questões sociais, privilegiar-se ainda mais 
o sujeito, a subjetividade. 

Diante do exposto, vê-se que as diferenças entre as diversas teorias são im-
portantes para quem deseja estudar sobre currículo, visto que o entendimento das 
mesmas requer o desenvolvimento de estudo sistemático da natureza humana, 
do conhecimento da cultura e da sociedade.
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A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: 
A ABORDAGEM DA ALFABETIZAÇÃO E DO 

LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Vânia Lúcia Berton1

Maria da Graça Delacoste2

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

1.  INTRODUÇÃO 

A alfabetização e o letramento estão presentes em todas as etapas da 
Educação Básica, e, na Educação Infantil: pré-escola, são fundamentais para a 
aproximação das crianças com o mundo letrado. Nesse sentido, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) traz, na Etapa da Educação Infantil, no campo de 
experiência: escuta, fala, pensamento e imaginação, importantes apontamentos 
sobre a abordagem desse tema no espaço escolar. 

Assim, através da leitura, análise, estudo e interpretação da BNCC, pro-
cura-se ampliar o conhecimento acerca da maneira como a alfabetização e o 
letramento podem e devem estar presentes na sala de aula de crianças em idade 
pré-escolar. O documento contempla alternativas para explorar esse tema, de 
maneira a contribuir com as aprendizagens das crianças e prepará-las para as 
etapas posteriores, nas quais o processo de alfabetização será consolidado.

A abordagem da alfabetização e do letramento no espaço escolar perpassa 
os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica, 
que são as interações e a brincadeira. Assim, cada vivência possui uma intencio-
nalidade educativa, essencial na formação integral das crianças.

A alfabetização e o letramento na primeira infância são fundamentais para 
que a criança compreenda que o sistema de escrita está presente em sua vida 
desde muito cedo, adquira capacidade de interpretar informações e perceba a 
importância do mundo letrado nas ações cotidianas. Dessa maneira, faz-se ne-
cessária a discussão acerca da importância do processo de ensino-aprendizagem 
da criança no ambiente escolar.

1 Graduação em Biologia pela UNIJUÍ. Especialização em Alfabetização e Letramento pela 
UNINTER.  E-mail: vanialbertonb@gmail.com.

2 Graduação em Pedagogia pela PUC. Especialização em Neuropsicopedagogia pela Uni-
versidade Cândido Mendes. E-mail: mariadagracacosta41@gmail.com
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A educação brasileira tem como desafio constante a formação de sujeitos 
leitores, criativos, críticos, pesquisadores, que saibam argumentar e se expressar. 
A reflexão acerca da maneira como o ensinar e o aprender acontecem precisa 
ser enfatizada, pois é na escola, já na etapa da Educação Infantil, que as compe-
tências e habilidades das crianças vão sendo exploradas e estimuladas, para que 
a construção de saberes aconteça de maneira gradual, constante e respeitando a 
singularidade, espaço e tempo de cada sujeito.

O presente artigo será dividido em partes. A primeira contempla uma 
abordagem geral sobre alfabetização e letramento, a segunda abrange o campo 
de experiência: escuta, fala, pensamento e imaginação, enquanto que a terceira 
parte irá tratar sobre a transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais. 
Também constará a metodologia utilizada neste estudo e as considerações finais 
sobre a abordagem do tema.

2. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ABORDAGEM 
DA ALFABETIZAÇÃO E DO LETRAMENTO NA ETAPA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica no 
Brasil, sendo assim, imprescindível para as etapas do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, pois possibilita ao sujeito, a aquisição de conhecimentos que se-
rão significativos para a aprendizagem nas etapas sequenciais. Nesse contexto, 
a Base Nacional Comum Curricular é um documento que orienta as aprendiza-
gens essenciais dos educandos ao longo de todas as etapas na Educação Básica.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento norma-
tivo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º 
do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 
Lei nº 9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e 
estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma so-
ciedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN)2. (BRASIL, 2018, p. 9)

A alfabetização e o letramento estão presentes na infância da criança, e 
passam a fazer parte do seu cotidiano com maior evidência a partir da sua inser-
ção no espaço escolar, o qual deve proporcionar essa aproximação de maneira 
lúdica, prazerosa e significativa.  Nesse convívio das crianças com o mundo le-
trado, acontece a ampliação das suas possibilidades de compreensão do mundo.

O letramento e a alfabetização estão fortemente interligados, e um 
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processo complementa o outro, pois são indissociáveis, tanto na perspectiva teó-
rica, quanto na prática pedagógica. Porém, a amplitude do letramento vai além 
da criança simplesmente estar alfabetizada, ou seja, saber ler. O letramento está 
associado à maneira como a criança, através de estímulos relacionados à leitura 
e escrita, aprende a ver o mundo que a cerca, e compreendê-lo. Nesse sentido, 
Soares aponta que: 

Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhe-
cimento da especificidade da alfabetização, entendida como processo de 
aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico; em 
segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a alfabetização se 
desenvolva num contexto de letramento – entendido este, no que se refere à 
etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos 
variados de leitura e de escrita, e o consequente desenvolvimento de habi-
lidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas. (SOARES, 
2004, p. 12)

Dessa forma, a BNCC traz em seu conteúdo, abordagens que possibilitem 
que as crianças da Educação Infantil, em especial, as crianças pequenas, as quais 
pertencem a faixa etária de 4 anos a 5 anos e 11 meses, tenham contato com o 
letramento. Esse contato permite incentivos para que a aprendizagem da leitura 
e da escrita se amplie nos primeiros anos do Ensino Fundamental. É na família 
que a criança tem sua aproximação com a linguagem, mas é no espaço esco-
lar que o processo de alfabetização e letramento alcançam um significado mais 
amplo. Nesse sentido, “a alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto 
aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de lin-
guagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização 
e, portanto, da instrução formal.” (TFOUNI, 2002, p. 9).

Na etapa da Educação Infantil, a BNCC estrutura a organização curri-
cular em campos de experiências, que trazem os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento a serem assimilados pelas crianças. Os campos de experiência 
subdividem-se em cinco, sendo que o campo denominado escuta, fala, pensa-
mento e imaginação, está fortemente relacionado à alfabetização e o letramento. 

Desde o nascimento, as crianças estão inseridas em um contexto de co-
municação, no qual as interações acontecem através do contato com o outro, o 
reconhecimento do corpo, o desenvolvimento da oralidade, e as inúmeras formas 
de expressão e interpretação do mundo. Esse contexto de comunicação se amplia 
no espaço escolar e a etapa da Educação Infantil deve possibilitar à criança vivên-
cias nas quais ela consiga expressar-se oralmente e também desenvolver a escuta, 
para que possa ampliar a capacidade de interação e desenvolver-se como sujeito 
pensante, criativo e protagonista na sociedade moderna. 

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: 
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ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que 
circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo 
sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da 
escrita, dos gêneros, suportes e portadores. (BRASIL, 2018, p.44)

O educador, enquanto mediador do processo de aprendizagem, deve pro-
por às crianças vivências que despertem a curiosidade e gosto pela leitura, esti-
mulando o imaginário infantil. Para que o letramento esteja presente no espaço 
escolar, podem ser utilizados inúmeros recursos, em especial, a exploração de 
gêneros textuais variados, para que as crianças tenham contato com a escrita, 
compreendem-na como sistema de representação da língua e percebam sua fun-
ção social.

2.1 O CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: SEUS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E A RELAÇÃO 
COM A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO

A BNCC traz contribuições significativas na etapa da Educação Básica re-
ferente à Educação Infantil. Com relação ao campo de experiência: escuta, fala, 
pensamento e imaginação, tem-se como síntese das aprendizagens que devem 
ser desenvolvidas na Educação Infantil-Pré-escola, relacionados à alfabetização 
e ao letramento: 

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, 
por diferentes meios; Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequên-
cia temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em 
que é produzida; Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas; 
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando com-
preensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte 
de prazer e informação. (BRASIL, 2018, p. 57)

Essas proposições esclarecem as aprendizagens que devem ser introduzi-
das nessa etapa, e que serão ampliadas posteriormente. Nesse sentido, a BNCC 
traz objetivos da aprendizagem e desenvolvimento relacionados a esse campo de 
experiência na Pré-escola. Esses objetivos estão relacionados a alfabetização e o 
letramento na Educação infantil, e contemplam vivências que podem ser propor-
cionadas pelo educador no ambiente escolar. Assim, Kramer afirma:

No encontro entre criança e adulto, ambos aprendem a vida relacional, a 
reciprocidade e a presença. Nossos alunos nos formam; aprendemos com 
as crianças a compreender o sentido de suas expressões comunicativas. 
Cabe à educação infantil exercer seu papel de diálogo, o respeito e o desen-
volvimento humano. Ouvir o outro, a criança ou adulto, identificar o que 
diz e responder de forma adequada são, nesta perspectiva, fatores básicos 
para a educação de qualidade e um desafio a ser assumido (KRAMER, 
2015, p. 2)
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O campo de experiência: escuta, fala, pensamento e imaginação valoriza a 
comunicação como potencializadora do desenvolvimento infantil. Representa a 
dimensão que envolve a capacidade de comunicação e expressão. Para as crian-
ças em idade escolar, fortalece o gosto pela leitura e escrita, a habilidade de con-
tar e ouvir histórias e está relacionado ao conhecimento e percepção do mundo. 
Ao lado da expressão linguística, aparece o jogo simbólico ou de imaginação, 
que desempenha importante papel para o pensamento. Este campo de experiên-
cia traz a ampliação das formas de comunicação da criança, contribuindo para 
o desenvolvimento do raciocínio, reflexão, entendimento, criatividade, fantasia, 
entre outros aspectos fundamentais para a formação integral da criança. Nesse 
contexto, Vygotsky expõe:

O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medi-
da em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenôme-
no da fala na medida em que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada 
por ele. É um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala significativa – 
uma união da palavra e do pensamento. (VYGOTSKY,1998, p. 151)

Os objetivos de aprendizagem são variados e envolvem diversas lingua-
gens, materiais e metodologias da sala de aula. De uma maneira geral, os objeti-
vos apresentam intencionalidades e possibilitam a construção de saberes relacio-
nados em especial a ampliação do pensamento criativo e o desenvolvimento da 
linguagem oral e escrita. Nesse sentido, Freire propõe a reflexão: 

No processo da fala e da escuta a disciplina do silêncio a ser assumido com 
rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um “sine qua” 
da comunicação dialógica. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe 
escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não só a necessi-
dade de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto pessoal, 
profundamente respeitável, de expressá-la. (FREIRE, 1996, p. 60) 

De acordo com a BNCC, na etapa da Educação Infantil, a criança deixa 
de ser apenas receptora de informações e conteúdos e passa a ser protagonista 
no processo de ensino-aprendizagem. A partir das vivências no espaço escolar, a 
criança passa a agir com criatividade e produzir cultura. Nesse contexto, diante 
da realidade que permeia a sociedade atual, percebe-se uma significativa mudan-
ça na maneira como o conhecimento deve ser constituído no ambiente escolar.  
Assim, Senna aponta que: 

A sociedade contemporânea fez evoluir o conceito social da escrita, em 
função dos avanços tecnológicos hipertextuais e das transformações na es-
trutura do trabalho pós- industrial cujas prerrogativas apontam para uma 
sociedade centrada na informação e no conhecimento. (SENNA, 2012, p. 
200)

Os objetivos listados na BNCC foram traçados para nortear o trabalho dos 
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educadores no ambiente escolar e para explorar as potencialidades das crianças, 
desafiando-as a construir e ampliar suas aprendizagens na escola. A análise e 
interpretação de cada um dos objetivos permite relacioná-los a abordagem sobre 
o letramento e a alfabetização que acontecem na pré-escola.

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultu-
ra oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 
implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativa-
mente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. (BRASIL, 
2018, p. 38)

Percebe-se nos objetivos contemplados neste campo de experiência, inten-
cionalidades educativas marcantes referentes ao desenvolvimento da oralidade, 
expressão gráfica, ampliação do vocabulário, reconhecimento de letras do al-
fabeto, sons, pronúncia correta de palavras, identificação de letras e palavras, 
organização do pensamento, sequências de tempo e espaço, criatividade, entre 
outras habilidades que podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. Também pode-
-se enfatizar neste campo de experiência a importância do contato com materiais 
escritos, gêneros textuais variados, visualização de imagens e escrita, musicali-
zação, levantamento de hipóteses a respeito do sistema de escrita, atividades de 
contar e recontar histórias usando a criatividade, desenvolvimento da percepção 
visual e auditiva, e ampliação da concentração e atenção.

Esses elementos estão presentes no campo de experiência analisado, e re-
presentam uma significativa contribuição no processo de letramento e alfabe-
tização das crianças. Nesse processo, as crianças devem ter a possibilidade de 
desenvolver a percepção da função social da escrita, da importância das letras, 
palavras, sons e expressões, da percepção de que as letras estão em todos os luga-
res e fazem parte do cotidiano e perceber também a comunicação que se estabe-
lece ao se usar letras e palavras, sejam de maneira oral ou escrita. 

Nesse sentido, Soares afirma que:

Tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes dimensões, ou 
facetas, a natureza de cada uma delas demanda uma metodologia diferen-
te, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas 
metodologias, algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e outras 
caracterizadas por ensino incidental, indireto e subordinado a possibilida-
des e motivações das crianças. (SOARES, 2004, p. 12)

Assim, o letramento e a alfabetização, no contexto da educação brasileira 
e de todas as mudanças que a sociedade tem vivenciado, promovem uma refle-
xão constante acerca da individualidade de cada criança envolvida nesse proces-
so. De acordo com Senna, cabe a seguinte consideração: “Quem é o sujeito da 
aprendizagem e, em particular, o da alfabetização, na sociedade da informação?” 
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(SENNA,2012, p. 201)
Nesse sentido, cabe a reflexão sobre a sociedade dos tempos modernos. 

A sociedade atual, que configura-se como a sociedade da informação, da tecno-
logia e da comunicação. Nesta, os estímulos relacionados às diversas formas de 
linguagem se fazem presentes, e constituem naturalmente ambientes de alfabeti-
zação e letramento, no qual as crianças estão inseridas, sejam nos lares, escolas, 
comunidades, ruas, enfim, em qualquer espaço público ou virtual. 

A BNCC, na etapa da Educação Infantil, tem como eixos estruturantes, as 
interações e a brincadeira. Nesse sentido, o letramento e a alfabetização devem 
estar presentes de forma lúdica, nas relações estabelecidas na primeira infância, 
a qual constitui a etapa mais importante na formação integral da criança. É ne-
cessário que, integrados a esse processo, as crianças tenham tempo e espaço para 
serem crianças, desenvolvendo suas habilidades no ambiente escolar, de maneira 
que possam tornar-se sujeitos capazes de compreensão e ação na sociedade da 
qual fazem parte.

2.2 A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL

A etapa da Educação Infantil é essencial para que as crianças ampliem 
suas aprendizagens relacionadas ao letramento e possam estar sendo estimuladas 
para o processo de alfabetização que se concretizará nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Assim, faz-se necessário que as escolas ofereçam possibilidades 
que contemplem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritos na 
BNCC.

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita aten-
ção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantin-
do integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, 
respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabe-
lecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de 
cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e 
adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a 
nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, 
em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. (BRASIL, 
2018, p. 51)

Diante de todas as mudanças na área da educação, dos estudos e pesquisas 
realizados, das alterações propostas nos documentos que norteiam o processo de 
ensino e aprendizagem, a reflexão acerca da prática pedagógica é constante na 
área educacional, pois, segundo Senna:

Queremos ressaltar portanto, que nos lançamos não a críticas ao esforço co-
letivo de que resultaram os avanços inegáveis nas práticas de alfabetização, 
mas, sim, a explicação para o fato de que, apesar de tudo, a alfabetização 
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ainda persiste como o maior problema da educação brasileira. (SENNA, 
2012, p. 202)

O sucesso da alfabetização e do letramento no espaço escolar é alcançado 
com base em inúmeros fatores, que vão desde a realidade do educando, seus 
interesses e limitações, formação dos professores, metodologia das aulas minis-
tradas, condições de trabalho nas escolas, materiais disponíveis, entre outros ele-
mentos que perpassam esse processo de aprender a ler, escrever e interpretar. 
Nesse contexto, o ato de aprender a ler e escrever não deve ser um ato mecânico, 
pois a leitura e escrita devem acontecer simultaneamente a compreensão e inter-
pretação do que se lê. Assim, é fundamental proporcionar às crianças, vivências 
que visem a escrita e a leitura desde as etapas iniciais da alfabetização.

A construção da aquisição da linguagem escrita pela criança é um proces-
so que envolve diversos níveis de complexidade. Historicamente, pode-se dizer 
que o processo de escrita aconteceu de maneira lenta, e sofreu interferências de 
fatores sociais, pois a escrita está associada ao desenvolvimento social, cognitivo 
e cultural dos povos e na maneira como os povos realizam sua comunicação na 
sociedade.  De acordo com Tfouni (2002, p.14): ”a escrita pode ser tomada como 
uma das causas do aparecimento das civilizações modernas e do desenvolvimen-
to científico, tecnológico e psicossocial da sociedade nas quais foi adotada de 
maneira ampla.”

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abordagem sobre letramento e alfabetização na etapa da Educação 
Infantil é fundamental na construção da aprendizagem das crianças. A introdu-
ção ao mundo letrado, que acontece desde os primeiros anos de vida do sujeito, 
passa a ser explorada de maneira mais significativa e complexa na etapa da Pré-
escola. O espaço escolar possibilita às crianças o contato com vivências que per-
meiam a construção das aprendizagens referentes ao letramento e alfabetização.

Nesse contexto, o documento representado pela Base Nacional Comum 
Curricular- etapa da Educação Infantil, são importantes instrumentos de pesqui-
sa e estudo para os educadores que trabalham com essa fase do desenvolvimento. 
Na etapa da Educação Infantil, o campo de experiência: escuta, fala, pensamen-
to e imaginação, traz objetivos de aprendizagem relacionados às possibilidades 
de abordagem do letramento e da alfabetização, para a qual educadores pro-
põe vivências no cotidiano escolar, que possibilitem o contato com a linguagem 
oral e escrita e suas representações. As contribuições da mediação dos educado-
res tornam significativas as vivências na abordagem referente ao letramento e 
alfabetização. 

 Pode-se enfatizar que os estudos acerca do tema em questão ainda geram 
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discussões na área educacional. Teorias sobre letramento e alfabetização são 
constantemente aprimoradas e a construção de alternativas para que esses pro-
cessos ocorram de maneira a contribuir com a formação integral dos sujeitos 
envolvidos são foco de estudos contínuos.

Cabe ressaltar que, independente da realidade escolar, dos sujeitos envol-
vidos, do grupo de profissionais, da metodologia trabalhada em sala de aula, a 
abordagem do letramento e da alfabetização constitui-se como fundamental na 
etapa da Educação Infantil pois é a etapa que antecede os Anos Iniciais.

Nos Anos Iniciais, em especial no Primeiro Ano, a alfabetização é objeto 
de estudo permanente e os estímulos para o processo de aprender a ler e escrever 
passam a fazer parte do dia a dia das crianças com maior ênfase. Para que essa 
aprendizagem aconteça com sucesso, o educador assume papel fundamental. O 
constante desafio é alcançar a articulação entre a teoria e a prática educacional, 
possibilitar a construção de alternativas pedagógicas capazes de atender as adver-
sidades vivenciadas em sala de aula e criar efetivas possibilidades de aprendiza-
gem da leitura e da escrita para os educandos.
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ENSINO PARA DEFICIENTES VISUAIS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Raffaela Lupetina1

Viviane Sarone Cardoso dos Santos2

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

1. INTRODUÇÃO

Primeiramente cabe salientar que, como o texto trata da temática da de-
ficiência visual, as imagens apresentadas terão abaixo a respectiva descrição da 
imagem. Dessa forma, o leitor cego terá acesso ao conteúdo presente na ima-
gem contida nesse texto, pois ao utilizar o leitor de tela (recurso que transforma 
o texto em voz) irá ouvir a descrição das respectivas imagens. Esperamos que 
essa iniciativa inspire outros autores e pesquisadores a realizarem essa prática, 
possibilitando que o texto seja acessível para os leitores cegos e outros/as que se 
beneficiem da audiodescrição. 

Esse texto é fruto de práticas pedagógicas vivenciadas nos anos de 2020 e 
2021 em uma Instituição Especializada na Educação de Deficientes Visuais no 
Rio de Janeiro. O ano de 2020 iniciou de forma presencial, porém em março de 
2020 com a pandemia de Covid-19 as atividades passaram para a modalidade de 
ensino remoto. 

A turma, toda composta por alunos cegos, pertencia ao segundo ano do 
primeiro segmento do ensino fundamental no ano de 2020 e terceiro ano no ano 
de 2021. Alguns alunos, além da cegueira, possuíam comprometimentos associa-
dos como: Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia. Portanto, durante 
as atividades remotas foram necessárias adaptações constantes para atender tam-
bém esses alunos com pouca oralização e que necessitavam de maior atenção por 
parte do corpo docente e das respectivas famílias. 

Quando falamos de deficiência visual estamos englobando as pessoas com 
cegueira e com baixa visão. 

Clinicamente, alterações na visão que vão desde a perda parcial de funções 

1  Doutora em Educação (UERJ). Pós doutora em Educação (UFRRJ). Professora do Insti-
tuto Benjamin Constant. E-mail: raffalupetina@gmail.com

2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação no Ensino na Temática da Deficiência Visual 
do Instituto Benjamin Constant. E-mail: vivisarone@gmail.com
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visuais, como a acuidade visual e o campo visual, até a perda total da visão 
são caracterizadas como DV, sendo possível fazer sua distinção em dois 
grupos: a cegueira, caracterizada pela perda total da visão ou capacidade 
muito baixa de enxergar, que exija da pessoa utilização de recursos de subs-
tituição da visão; e a baixa visão ou visão subnormal, caracterizada por me-
nor comprometimento da capacidade visual, em que a pessoa pode ser au-
xiliada por recursos para melhor resolução visual (FUNDAÇÃO DORINA 
NOWILL PARA CEGOS, [s.d.]; HADDAD; SAMPAIO, 2010).    

Na instituição especializada lócus de pesquisa, no primeiro segmento do 
ensino fundamental, costumam-se agrupar em uma turma os alunos cegos e em 
outra os com baixa visão. Essa divisão corresponde também ao sistema de escrita 
e leitura que cada turma irá utilizar. Dessa forma, o professor e os alunos utiliza-
rão os materiais indicados para atender de forma adequada cada alunado. 

Em uma turma de alunos cegos os materiais utilizados serão: a máquina 
de datilografia braille – a marca mais conhecida é a Perkins –, a reglete e punção 
também para a escrita do braille, a folha de gramatura mais grossa, para os pontos 
braille ficarem em relevo e ter durabilidade tanto na máquina como na reglete, 
além do soroban3, que é o recurso utilizado para o ensino de operações aritméticas. 

Para o estudante cego, o recurso fundamental para a alfabetização e con-
solidação da escrita é o Sistema Braille4. Por meio do aprendizado do braille, 
ele constrói sinapses e estruturas cognitivas específicas durante o processo de 
aprendizagem (LUPETINA, 2019). O braille é um sistema de escrita e leitura que 
permite a representação de letras, números, acentos, pontuações e símbolos arit-
méticos. De acordo com Abreu (2008), uma das vantagens do braille é “permitir 
que cada um dos símbolos fosse reconhecido por uma pessoa cega apenas com o 
contato da parte mais sensível do dedo indicador (‘a polpa’)” (p.15).  

Os alunos com baixa visão, por sua vez, utilizam o caderno com pau-
ta para letras maiores, em que as linhas são mais espaçadas. Na impressão de 
materiais para alunos com baixa visão recomenda-se utilizar fonte Verdana ou 
Arial tamanho 24 (LIMA, NASSIF, FELIPPE, 2008) sendo importante privile-
giar o contraste fundo branco ou amarelo com letra preta, para que o aluno possa 

3  O soroban é um instrumento concreto que possibilita que o aluno cego realize as operações 
aritméticas. O soroban costuma ser de plástico e tem 21 bolinhas acima da linha divisória 
e 84 bolinhas abaixo. “O uso do soroban para trabalhar as operações de multiplicação pos-
sibilita o entendimento dos processos e não se limita a encontrar o resultado final. Ao tra-
balhar com alunos cegos, esse instrumento torna-se fundamental para o desenvolvimento 
dos conceitos básicos de número, representação, sistema de numeração decimal, operações 
fundamentais e as demais que se seguem” (BERNARDO, 2015, p.2).

4  Sobre a grafia da palavra braille, esta deve ser escrita de preferência contendo dois “l” e 
iniciando com “b” minúsculo quando nos referimos ao sistema de escrita e leitura braille. 
De acordo com o documento oficial sobre a Grafia Braille para a Língua Portuguesa: “A 
Comissão Brasileira do Braille (CBB) [...] recomenda que a palavra ‘braille’ seja sempre 
grafada com dois ‘l’, segundo a forma original francesa, internacionalmente empregada” 
(BRASIL, 2018, p.93-95). 
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aproveitar o resíduo visual para a leitura e escrita. 
Nesse texto iremos trazer contribuições direcionadas para os alunos cegos, 

pois as experiências vivenciadas nos tempos de pandemia dos anos de 2020 e 
2021 foram específicos com uma turma composta por alunos cegos. Cabe res-
saltar que, nessa turma havia alunos com comprometimentos associados à ce-
gueira, sendo classificados como alunos com deficiência múltipla (SIAULYS, 
ORMELEZI, BRIANT, 2010). 

2. MATERIAIS UTILIZADOS NO ENSINO REMOTO COM TURMA 
DE ALUNOS CEGOS

Um dos principais materiais que utilizamos no ensino remoto foi a cela 
braille em EVA. Enviamos para a residência de cada aluno uma cela em EVA, 
dessa forma, enquanto explicávamos oralmente para os alunos e familiares quais 
os pontos em braille correspondentes a cada letra, os alunos foram acompanhan-
do e reproduzindo a letra na cela braille. 

A cela braille emborrachada em EVA é excelente por ser um material leve 
e que não representa risco para o aluno, caso ele queira levar o material até o na-
riz para cheirar ou até a boca. Por meio desse material, o professor pode demons-
trar a posição das letras, números e pontuação em braille. A “cela cheia” está 
composta pelos seis pontos encaixados nos respectivos buracos, ao desencaixar 
algum ponto (ou alguns pontos), poderá demonstrar ao aluno todas as letras do 
alfabeto. Na Imagem 1 trazemos uma foto da cela braille. 

Imagem 1: Cela braille em material EVA

Fonte: arquivo pessoal das autoras. Descrição da imagem: fotografia colorida. Cela braille 
em material EVA. Retângulo de cor amarela na vertical. No lado esquerdo superior do 

retângulo há um corte na diagonal. No interior do retângulo têm seis esferas circulares de cor 
verde encaixadas. Essas esferas estão posicionadas em três linhas e duas colunas. 
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Cabe salientar que, no ensino de alunos cegos na modalidade remota, a 
participação da família (algum adulto responsável por acompanhar a criança) se 
tornou ainda mais importante. Os alunos dessa turma não sabiam ligar o com-
putador e/ou o celular sozinhos, portanto, o responsável ligava o computador/
celular, entrava na plataforma do Google Meet e o aluno passava a ouvir e acom-
panhar as aulas. 

A presença do responsável próximo ao aluno durante as aulas remotas 
contribuía para um melhor aproveitamento das aulas, porém em alguns casos 
isso não ocorria, o responsável ligava o dispositivo eletrônico e se retirava, a par-
tir disso a aula remota era realizada entre as duas professoras e os alunos. 

O uso da cela braille em EVA, que é um recurso muito utilizado no pro-
cesso de alfabetização em braille para crianças e adultos cegos, foi um recurso 
presente de forma constante nos dois anos pandêmicos de 2020 e 2021. Mesmo 
se tratando de uma turma heterogênea no que diz respeito aos desafios de ter 
alunos cegos e com deficiência múltipla, a cela braille foi um recurso que atendeu 
satisfatoriamente a todos os alunos. Na Imagem 2 temos o registro fotográfico 
de uma das alunas com as mãos na cela braille em EVA durante a aula remota. 

Imagem 2: Aluna cega utilizando a cela braille em EVA no ensino remoto

Fonte: arquivo pessoal das autoras. Descrição da imagem: fotografia colorida. Mãos de 
uma criança, de pele morena, em cima da cela braille emborrachada em EVA. A base da 

cela é da cor vermelha e os pontos circulares são da cor rosa. A mão direita da criança está 
encaixando um dos pontos circulares e os dedos da mão esquerda estão em cima da borda da 

base da cela. A cela na deitada na vertical em cima de uma mesa de madeira. 
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A partir dessa imagem é possível perceber que os pontos circulares, tam-
bém emborrachados, podem ser retirados e colocados formando as letras, núme-
ros e pontuações em braille. Como os movimentos das mãos dos alunos apare-
ciam pela tela do computador/celular para as professoras, foi possível, de forma 
síncrona ir direcionando o encaixe dos pontos e corrigindo possíveis equívocos. 

Uma das atividades possíveis de serem realizadas como “dever de casa”, 
ou seja, atividades após as aulas remotas síncronas, era a escrita de pequenas 
palavras na cela braille emborrachada em EVA. Dessa forma, a criança dispunha 
do material concreto em casa, o responsável recebia a imagem da palavra no 
celular (grupo de WhatsApp da turma) e acompanhava o aluno nessa atividade 
assíncrona, contribuindo para que a criança continuasse praticando a aprendiza-
gem do braille em horários posteriores à aula síncrona. 

Imagem 3: Palavra bola na cela braille emborrachada em EVA

Fonte: arquivo pessoal das autoras. Descrição da imagem: imagem colorida. Fundo branco. 
Na parte superior central em letras pretas a palavra: bola. Abaixo, a imagem de quatro celas 

braille emborrachadas em EVA, todas de base amarela e pontos circulares na cor verde. 
A primeira cela com a letra ‘b’ representada pelos pontos 1 e 2. Na segunda cela, a letra 

‘o’ representada pelos pontos 1, 3 e 5. Na terceira cela a letra ‘l’ representada pelos pontos 
1, 2 e 3. E na quarta cela, a letra ‘a’ representada pelo ponto 1. Os respectivos pontos das 

letras estão preenchidos com os pontos circulares emborrachados, e os demais pontos estão 
vazados. 

A cela emborrachada em EVA também pode e deve ser utilizada para o 
ensino dos números em braille. Para a escrita dos números utilizamos um “sinal 
numérico” representado pelos pontos 3, 4, 5 e 6 na cela braille. Após o sinal nu-
mérico fica entendido que vem um número. É fundamental que o sinal numérico 
seja utilizado, pois os pontos dos números são os mesmos das letras de ‘a’ até ‘j’, 
ou seja, o ponto do número ‘1’ é o mesmo da letra ‘a’. Os pontos do número ‘2’ 
são os mesmos da letra ‘b’. Os pontos do número ‘3’ são os mesmos da letra ‘c’, 
e assim sucessivamente, então o que irá diferencial a letra do número é o sinal 
numérico que antecede. 

Uma estratégia pedagógica para o ensino dos números foi incentivar os 
alunos a escreverem na cela braille emborrachada a data do aniversário de cada 
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um. Dessa forma, relembram os pontos do sinal numérico e dos números. Um 
exemplo disso está na Imagem 4, em que temos a data de aniversário da profes-
sora, que foi demonstrado para os alunos e responsável, solicitando que cada 
aluno escrevesse na cela emborrachada (a partir dos círculos emborrachados) as 
respectivas datas de aniversário.  

Imagem 4: Números em braille na cela emborrachada em EVA 

Fonte: arquivo pessoal das autoras. Descrição da imagem: imagem colorida com fundo 
branco. Na parte superior em letras pretas: 21 (dia do aniversário). Abaixo, três celas braille 

emborrachadas, todas com base amarela e círculos emborrachados na cor verde. Na primeira 
cela (a esquerda) estão preenchidos os pontos 3, 4, 5 e 6. Na cela do meio, os pontos 1 e 2, e 

na terceira cela, o ponto 1. Abaixo da primeira cela em letra preta: sinal numérico. Abaixo da 
cela do meio em preto: 2, e abaixo da terceira cela: 1. 

No exemplo da Imagem 4, caso não houvesse o sinal numérico na frente, 
teríamos as letras ‘b’ e ‘a’. Como o sinal numérico antecede, temos o número: 21. 

Para as aulas de matemática, o material dourado favoreceu no ensino de 
unidade, dezena e centena para os alunos cegos durante a pandemia. Como se 
trata de um material concreto, possibilita que o aluno utilize o tato para sentir 
os cubinhos (representando as unidades) e a barra (que podem representar dez 
unidades ou uma dezena) e a placa (que representa uma centena, ou dez dezenas 
ou cem unidades). O material dourado foi criado pela Maria Montessori, edu-
cadora italiana (SILVEIRA, 1998), sendo um recurso que contribui no ensino e 
aprendizagem das quatro operações fundamentais. 
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Imagem 5: Aluna cega em atividade com material dourado

Fonte: arquivo pessoal das autoras. Descrição da imagem: fotografia colorida. Mãos de 
uma criança, de pele morena, em cima das peças do material dourado em madeira. A mão 
esquerda está em cima de quatro barras com dez unidades cada e a mão direita em cima de 

oito cubinhos. Os materiais estão em cima de uma mesa com estampa de folhas verdes. 

 Outro recurso que auxiliou no ensino de matemática foram as tampi-
nhas de garrafa pet. Além de ser um material de baixo custo e que costumamos 
algumas guardadas em casa, possibilita que o aluno cego contabilize pequenas 
somas e subtrações. As tampinhas de garrafa pet foram mais utilizadas nas aulas 
iniciais de matemática e, posteriormente, em atividades assíncronas. Na Imagem 
6 tem a fotografia de uma das atividades sugeridas como “dever de casa” para os 
alunos realizarem com o auxílio do responsável. 

Imagem 6: Atividade de soma com tampinhas de garrada pet

Fonte: arquivo pessoal das autoras. Descrição da imagem: imagem colorida. Fundo branco. 
Duas tampinhas posicionadas verticalmente. No centro, mais duas tampinhas e do lado 

direito quatro tampinhas. Abaixo, escrito em cor preta: 2 + 2 = 4.
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Principalmente para os alunos cegos que estão no segundo ano do ensino 
fundamental, que ainda estão compreendendo o conceito de adição e subtração, 
o uso das tampinhas de garrafa pet são benéficos. 

Ainda no ensino de matemática, na parte de geometria, o conteúdo curri-
cular do segundo ano do primeiro segmento do ensino fundamental engloba as 
figuras geométricas (principalmente as principais: quadrado, retângulo, círculo e 
triângulo). Nas aulas na modalidade presencial, seriam disponibilizados mate-
riais impressos em relevo, além de figuras geométricas em material emborracha-
do, porém na modalidade remota foram necessárias algumas adaptações. 

Inicialmente foi solicitado ao responsável que separassem objetos existen-
tes na residência do aluno que tivessem os respectivos formatos de quadrado, 
retângulo, círculo e triângulo. Desde que fossem materiais leves e que não re-
presentassem risco ou dano para a crianças. Posteriormente, solicitamos que o 
aluno, com a ajuda do responsável, reproduzisse as quatro figuras geométricas 
com o auxílio de um barbante e cola, para depois reconhecê-los com o tato. 

Imagem 7: Atividade tátil de figuras geométricas com barbante

Fonte: arquivo pessoal das autoras. Descrição da imagem: fotografia colorida. Mãos infantis 
de pele clara em cima de figuras geométricas feitas com barbantes em cima de uma folha 
branca. Do lado esquerdo da folha tem um círculo. Na parte superior, um retângulo e do 

lado direito, um triângulo. As duas mãos da criança estão em cima de uma figura que parece 
ser o quadrado. O papel está em cima de uma mesa de plástico colorida. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse texto teve como principal objetivo trazer as estratégias e recursos pe-
dagógicos utilizados no ensino e aprendizagem em tempos de pandemia com 
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uma turma de alunos cegos de uma instituição especializada na educação de 
deficientes visuais. 

Quando pensamos no preparo das aulas para alunos cegos, tem-se como 
principal via de comunicação a oralidade e o tato. Durante as aulas presenciais, 
em turma de alunos cegos, o professor costuma em alguns momentos colocar a 
mão sobre a mão do aluno, para direcioná-lo no momento de descer a linha na 
leitura de um texto em braille, ou na correção da posição dos dedos ao teclar na 
máquina de datilografia em braille, assim como na orientação da posição dos 
dedos nas contas aritméticas no soroban. 

No entanto, com a ocorrência da pandemia de Covid-19 foi necessário 
que, nos anos de 2020 e 2021, nos adaptássemos ao ensino remoto. Essa moda-
lidade se tornou ainda mais desafiadora ao lecionar em uma turma de alunos 
cegos, pois não dispúnhamos mais do tato para guiar os alunos. 

A partir dessa nova realidade e necessidade para garantir a segurança sa-
nitária e preservar a saúde de todos, o corpo docente precisou se reestruturar e se 
adaptar buscando conhecimento e estratégias pedagógicas para proporcionar um 
ensino de qualidade para os alunos, principalmente se tratando de uma turma em 
período de alfabetização, em que a apresentação e consolidação do aprendizado 
das letras e números é ainda mais importante. 

Após esses dois anos percebemos que as experiências práticas vivenciadas 
não poderiam ficar limitadas aos muros escolares e respectivas residências dos 
alunos, precisavam ecoar para os escritos para que outros possam ler, conhecer e 
pensar sobre essas práticas pedagógicas. Entendemos que o ato de compartilhar 
as vivências de ensino em tempos de pandemia poderão contribuir para reflexões 
de outros professores, pesquisadores e leitores e suscitar novas possibilidades de 
práticas educativas, principalmente pensando nesse alunado tão específico. 
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O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO NO CENÁRIO 
PANDÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 

UMA OFICINA COM ALUNOS DE GRADUAÇÃO 
EM ARQUIVOLOGIA

Ivan Pedro Santos Nascimento1

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

INTRODUÇÃO

Pretende-se, neste capítulo, apresentar um relato de experiência sobre 
uma oficina de leitura e produção de artigos de opinião no âmbito da disciplina 
LET044 - Língua portuguesa como instrumento de comunicação N-100, com 
estudantes da graduação em Arquivologia, da Universidade Federal da Bahia, no 
semestre 2021.2, em modalidade remota.

O referido componente curricular integra o conjunto de disciplinas ofere-
cidas a partir do segundo semestre do curso de Arquivologia com o intuito de ex-
pandir os saberes linguísticos dos estudantes, mobilizando uma prática de leitura 
e produção de textos que recupere noções básicas de teoria da comunicação. Com 
uma carga horária total de 68 horas, a disciplina se divide em 34 horas teóricas e 
34 horas práticas, desenvolvendo seus conteúdos ao longo de três unidades:

a) Unidade I - Introdutória: fase de familiarização a noções de teoria da 
comunicação, língua, oralidade e escrita, ambiguidade, redundância e 
de polissemia.

b) Unidade II - A Frase: fase de expansão do conhecimento linguístico, a 
partir da discussão dos tipos de frase, sua organização e constituição; 
estudo estratégias de relativização e de dispositivos de coerência e coe-
são textuais.

c) Unidade III - A Composição do Texto Escrito: fase de aplicação dos saberes 
linguísticos construídos em sala na dimensão de textos e gêneros tex-
tuais, com uma especial atenção à escrita; discussão e apresentação de 
estratégias de construção de parágrafos e abordagem dos conceitos de 
núcleo/tópico.

1   Mestre em Língua e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia. E-mail: ips.nascimento@hotmail.com / 
OrcID: https://orcid.org/0000-0001-9255-696X.
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O projeto de uma oficina de leitura e produção de textos se situou na ter-
ceira unidade. A escolha do gênero artigo de opinião levou em conta a necessi-
dade de uma escrita engajada com o contexto da disciplina e o contexto social 
vivenciado pelos alunos. O cenário da COVID-19, em 2021, provocava reflexões 
acerca da transparência e do acesso à informação em meio ao turbilhão do nega-
cionismo e de campanhas massivas de fake news, urgindo, assim, uma atenção à 
leitura crítica e a construção de uma postura científica pautada em fatos, dados 
e informações confiáveis, no sentido de de analisar, formular e defender pontos 
de vista. 

Nessas circunstâncias, considerando que, para Bräkling (2000), o artigo 
de opinião é um gênero discursivo no qual se busca convencer o outro sobre 
determinada ideia, influenciando-o e transformando seus valores por meio da 
argumentação, o trabalho com esse gênero textual pareceu produtivo no sentido 
de proporcionar um ambiente de discussão sobre o cenário pandêmico, explorar 
o lugar de fala de cada participante e de compartilhar como os alunos enxerga-
vam o problema do acesso à informação na pandemia, valendo-se dos saberes 
construídos ao longo do próprio curso de Arquivologia.

Defende-se que o trabalho com língua e gêneros textuais, em instância 
universitária, deve partir de situações-problema contemporâneas e pertinentes ao 
cenário de formação no ensino superior, que guiem o estudante a uma prática 
de linguagem interacional, contextualizada e adequada em forma, conteúdo e 
estilo, permitindo de modo simultâneo a ampliação das competências linguística 
e textual. Concorda-se, portanto, com Faraco e Tezza (2005, p. 20), na percepção  
de que “a noção de gênero talvez seja uma um dos pontos mais importantes para 
compreender a própria noção de língua” e com Koch (2009, p. 17), quando con-
sidera a língua e o texto como partes de uma atividade interativa:

[...] atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que 
se realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos presen-
tes na superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer 
a mobilização de um vasto conjunto de saberes (enciclopédia) e sua 
reconstrução no interior do evento comunicativo. O sentido de um texto 
é, portanto, construído na interação texto-sujeitos (ou texto-co-enunciado-
res) e não algo que preexista a essa interação.

Por fim, o presente relato se propõe a descrever sequencialmente os pro-
cedimentos metodológicos dessa oficina de leitura e produção de artigos de opi-
nião, em modelo remoto, trazendo discussões sobre a experiência e, por fim, con-
siderações finais. Para a teoria e a prática da oficina, fundamentou-se o trabalho 
em Andrade (1999), Rojo (2002,) Antunes (2003), Dolz e Schneuwly (2004) e 
Boff, Koche e Marinello (2009). 
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PERCURSO METODOLÓGICO

Trata-se de um relato de experiência com o objetivo de descrever as ativi-
dades de uma oficina de leitura e produção de textos, com enfoque em artigos de 
opinião, que ocorreram no segundo semestre de 2021, entre os meses de outubro 
e novembro, com a participação de 20 alunos de graduação em Arquivologia 
- Noturno, da Universidade Federal da Bahia, campus Salvador. O processo de 
ensino-aprendizagem se desenvolveu com o uso da plataforma AVA Moodle2 e 
da ferramenta de videoconferência Meet Google3, em modalidade remota, com 
encontros síncronos e assíncronos. O componente curricular LET044 está vin-
culado à Coordenação Acadêmica de Ensino de Letras (CAEL), do Instituto 
de Letras da UFBA, no qual o pesquisador atuava como professor substituto de 
língua portuguesa.

As aulas dedicadas à oficina ocorreram às quintas-feiras, no período de 
18h30min às 20h20min e 20h20min às 22h10min, portanto, em dois horários ge-
minados, com realização de atividades no intervalo de 28.10.2021 a 25.11.2021. 
A primeira faixa de horário foi reservada às aulas síncronas com mediação do 
professor, enquanto a segunda faixa foi utilizada pelos próprios alunos para o 
exercício individual de leitura, escrita e reescrita sem interferência direta e pre-
sença simultânea do professor, sendo assim, um momento assíncrono. Todas as 
aulas síncronas foram gravadas e disponibilizadas no espaço AVA Moodle da 
disciplina, como também referenciais teóricos, slides, sugestões de acesso e ativi-
dades. De modo particular, o recurso Fórum, do Moodle, sob o nome de Espaço 
Assíncrono, foi bastante explorado ao longo do curso para o compartilhamento 
das escritas, revelando-se produtivo pela possibilidade de criação e de edição de 
textos através da própria plataforma, como também de hospedar arquivos em 
formato DOC e PDF.

Segundo Striquer (2014, p. 10), em um relato exemplar de um oficina de 
leitura e produção de textos com estudantes do Ensino Médio, o artigo de opi-

nião é:

[...] um gênero textual eminentemente opinativo, em que o autor apresenta 
e defende sua opinião frente a um determinado tema real e geralmente 
polêmico, controverso, buscando, por meio da sustentação ou da refuta-
ção de outras opiniões, convencer e influenciar o leitor. Dessa forma, de 
acordo com Rodrigues (2000), o artigo de opinião é constituído pelas se-
guintes condições: o sujeito que produz o texto assume discursivamente a 

2  Para maiores detalhes sobre a plataforma, recomenda-se o seguinte link de acesso: https://
ava.ufba.br/ 

3  O acesso institucional ao Meet Google permitiu a utilização de recursos especiais do Meet 
Google, como a gravação de reuniões. Essas gravações foram inseridas no ambiente Moo-
dle, possibilitando aos estudantes não participantes dos momentos síncronos reverem as 
aulas em momentos assíncronos.
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posição de autor; considera sempre seus possíveis leitores; produz a partir 
de um contexto institucional e social; posiciona-se claramente frente a um 
assunto.

A familiarização ao gênero textual, a construção de um projeto de texto, 
o contato com diferentes estilos de artigo de opinião, a escrita gradual de 
parágrafos, o processo de escrita-feedback-reescrita e a discussão de desvios de 
norma-padrão foram aspectos que estiveram presentes ao longo de um crono-
grama de atividades que priorizou um número menor de referenciais teóricos 
para o maior aproveitamento da sala de aula virtual pelo aluno para discussões e 
compartilhamento de dúvidas. A oficina de artigos de opinião adotou o seguinte 
esquema:

a) Aula 1 (28.10.2021): Apresentação do projeto de oficina de artigos de 
opinião. Familiarização ao gênero artigo de opinião. Leitura e discus-
são do texto O gênero textual artigo de opinião: um meio de interação, de 
Boff, Koche e Marinello (2009). Definição do tema Acesso à informação 
na pandemia. Espaço assíncrono para construção de projeto de texto 
para o artigo de opinião.

b) Aula 2 (04.11.2021): Feedback aos projetos de texto para o artigo de opi-
nião. Leitura e discussão do texto O parágrafo, de Andrade e Henriques 
(1999). Definição de estratégias de construção de parágrafos no âmbito 
do artigo de opinião. Leitura e debate sobre a forma, o conteúdo e o 
estilo do artigo Pandemia, transporte e transformação urbana, do jornalista 
Waldeck Ornélas. Espaço assíncrono para construção da introdução e 
definição da situação-problema do artigo de opinião.

c) Aula 3 (11.11.2021): Feedback às introduções do artigo de opinião 
e a definição da situação-problema com direcionamento à reescrita. 
Abordagem de dois principais desvios de norma-padrão observados 
nas produções e apresentação de sugestões para superá-los. Definição 
de estratégias de construção de parágrafos no âmbito do artigo de opi-
nião. Leitura e debate sobre a forma, o conteúdo e o estilo do artigo 
Por que o acesso à informação ainda é um problema global?, da blogueira 
Mariana Mandelli. Espaço assíncrono para construção de desenvolvi-
mentos do artigo de opinião.

d) Aula 4 (18.11.2021): Feedback aos desenvolvimentos do artigo de 
opinião e a definição da situação-problema com direcionamento à 
reescrita. Abordagem de dois principais desvios de norma-padrão ob-
servados nas produções e apresentação de sugestões para superá-los. 
Definição de estratégias de construção de parágrafos no âmbito do ar-
tigo de opinião. Leitura e debate sobre a forma, o conteúdo e o estilo do 
artigo Pedagogia no Congresso, do Editorial do Jornal A Tarde. Espaço 
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assíncrono para a construção da conclusão e definição da situação-ava-
liação do artigo de opinião.

e) Aula 5 (25.11.2021): Feedback às conclusões do artigo de opinião com 
direcionamento à reescrita. Abordagem de um problema de norma-
-padrão e apresentação de sugestões para superá-los. Leitura e debate 
sobre a forma, o conteúdo e o estilo do artigo Para novas variantes, as 
velhas medidas, da jornalista Monique Lírio. Apresentação de normas 
para a formatação do texto final e disponibilização de modelo. Espaço 
assíncrono para hospedagem dos artigos completos.

A seleção de textos para leitura e debates buscou contemplar a realidade 
dos estudantes com temas interligados ao contextos pandêmicos, evitando a pos-
sibilidade de enviesamento do recorte temático dos alunos para com o tema “O 
acesso à informação na pandemia”. O referencial teórico estava hospedado no 
AVA Moodle e foi devidamente lido e discutido durante os encontros síncronos 
via Meet Google. Esperava-se que os estudantes acessassem previamente o mate-
rial no período assíncrono. A seguir, a figura 1 apresenta uma amostra da página 
da disciplina.

Figura 1 – Amostra do espaço virtual da disciplina LET044 no AVA Moodle

Fonte: Arquivo do pesquisador.

Por outro lado, a abordagem de aspectos linguísticos ocorreu de modo 
processual, a partir da análise de desvios de norma-padrão detectados pelo pro-
fessor durante a leitura e feedback aos parágrafos. Na figura 2, é possível obser-
var um exemplo desse processo, na fase relativa à introdução.
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Figura 2 – Amostra do espaço virtual da disciplina LET044 no AVA Moodle

Fonte: Arquivo do pesquisador.

Com base na aula 2, a escrita gradual de cada parágrafo contava com a 
pressuposição de atendimento aos feedbacks e da reescrita de parágrafos anterio-
res. Esse olhar para questões linguísticas a partir das produções dos alunos surgiu 
dos posicionamentos de Antunes (2003, p. 110) sobre o objeto de ensino em uma 
aula de português:

Se o texto é o objeto de estudo, o movimento vai ser ao contrário: primeiro 
se estuda, se analisa, se tenta compreender o texto (no todo e em cada uma 
de suas partes — sempre em função do todo) e, para que se chegue a essa 
compreensão, vão-se ativando as noções, os saberes gramaticais e lexicais 
que são necessários. Ou seja, o texto é que vai conduzindo nossa análise e 
em função dele é que vamos recorrendo às determinações gramaticais, aos 
sentidos das palavras, ao conhecimento que temos da experiência, enfim.

Para criar um cenário de interlocução mais explícito, visto que Dolz e 
Schneuwly (2004, p. 81) compreendem que “o gênero trabalhado na sala de aula 
é sempre uma variação do gênero de referência”, e para contextualizar a impor-
tância da formatação do texto, foi construída uma uma revista fictícia de artigos 
de opinião para a turma, que se intitulou Maria Quitéria4, em homenagem à em-
blemática combatente baiana que foi a primeira mulher a fazer parte do Exército 

4  Link de acesso para a Revista Maria Quitéria: https://sites.google.com/view/revistaquite-
ria/p%C3%A1gina-inicial 
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brasileiro, lutando na Guerra da Independência do Brasil. Nesta página criada 
pelo recurso Google Sites5, ilustrada na figura 3, foi disponibilizado um modelo 
de formatação e normas de aceite para os artigos de opinião. Após a revisão 
final, os alunos foram convidados a publicar seus textos pela página e a compar-
tilhar o PDF da compilação em suas redes sociais.

Figura 3 – Amostra da página criada para a hospedagem dos artigos de opinião

Fonte: Arquivo do pesquisador.

Em suma, todo esse processo de ensino-aprendizagem construído durante 
a oficina de artigos de opinião, a partir da interação aluno-professor, teve como 
objetivos básicos a conscientização sobre o uso adequado da língua de acordo 
com o gênero textual, o desenvolvimento de uma leitura e uma postura críticas 
que se reflitam em textos, estabelecimento de diálogos entre o conhecimento 
construído na universidade e o lugar de fala de cada estudante e, por fim, o in-
centivo à escrita acadêmica.

DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA

Os estudantes de Arquivologia se mostraram receptivos ao trabalho com 
artigos de opinião com aproveitamento de um tema pertinente e bastante dis-
cutido em Ciências da Informação. O trabalho com uma oficina de leitura e 
produção de textos, na terceira unidade, foi explicado com uma semana de ante-
cedência e os temores iniciais gravitavam em torno de uma parcela de estudantes 
que desconhecia o gênero textual, do recorte temático a ser procedido, do desen-
volvimento da escrita em sala de aula e do sistema de avaliação desses textos. 
Esse diálogo prévio ao final da segunda unidade permitiu uma maior atenção e 
engajamento, por parte dos alunos, na primeira aula da terceira unidade, por se 

5  Para criar sites pelo Google, basta acessar o seguinte link para elaboração e edição de mo-
delos para publicação: https://sites.google.com/new 
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tratar de algo novo.
A definição de um projeto de texto, embora estivesse prevista para a pri-

meira aula, após a descrição e leitura de um artigo de opinião, se estendeu até a 
aula 3, pelas inseguranças dos alunos na abordagem da temática e pelo fato de 
os feedbacks revelarem tangenciamentos ao que estava sendo proposto. Nessas 
circunstâncias, os estudantes foram incentivados a reformularem seus projetos 
de textos, deixando-se claro que processo e produto estavam sendo avaliados e 
que a reconfiguração da proposta era natural a qualquer exercício de escrita, não 
cabendo qualquer tipo de penalidade. Ainda que todo o trabalho fosse converti-
do em nota para a avaliação da disciplina, buscou-se construir com os alunos a 
noção de” avaliação como exercício de aprendizagem”, defendido por Antunes 
(2003, p. 162):

[...] a avaliação deve realizar-se como exercício de aprendizagem. Neste 
sentido, o procedimento básico deve ser discutir com o aluno em que e 
por que seu texto não está adequado e, na mesma dimensão, descobrir 
com ele as alternativas de reconstrução de seu dizer. Tal prática tem, 
inclusive, a vantagem de iniciar o aluno na tarefa de ser ele mesmo o 
primeiro revisor de seu texto.

Ademais, os recortes temáticos dos alunos foram satisfatórios com dife-
rentes perspectivas. A tentativa de trazer textos correlatos que não enviesassem a 
produção foi efetiva. Dentre as propostas de recortes temáticos, citam-se: 

a) acesso à informação, pandemia e meios de comunicação;
b) acesso à informação, pandemia e dados sobre saúde;
c) acesso à informação, pandemia e fake news;
d) acesso à informação, pandemia e comunicação pública;
e) acesso à informação, pandemia e desigualdades sociais;
f) acesso à informação, pandemia e filtragem de conteúdos;
g) acesso à informação, pandemia e ensino;
h) acesso à informação, pandemia e esporte;
i) acesso à informação, pandemia e arquivologia em contexto digital.

 A escrita processual do artigo de opinião com um referencial teórico 
menor e maior tempo para leitura e debate de textos foi interessante no sentido 
de permitir ao aluno um momento mais amplo para o aprimoramento da escrita, 
no entanto, exigiu uma rotina de correções ao professor que ficava prejudicada 
pelo não cumprimento de prazos por parte dos alunos.

Os cinco desvios de norma-padrão mais frequentes e explorados em sala 
de aula foram: crase, concordância verbal, emprego da vírgula, seleção vocabu-
lar e uso inadequado ou inexistência de conectivos. Essas questões linguísticas 
foram identificadas pelo professor durante os feedbacks individuais assíncro-
nos e abordadas de maneira geral durante as aulas síncronas para toda a turma, 
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valendo-se de amostras das produções, sem identificação dos autores, tendo um 
grande enriquecimento pelas dúvidas dos estudantes sobre estratégias linguísti-
cas para resolução de problemas linguísticos. 

Esse trabalho com língua a partir de um diagnóstico dos problemas enfren-
tados pela turma se revelou altamente produtivo, ajudando a diminuir a incidên-
cia de equívocos no decorrer das produções. Observa-se que a coletivização de 
questões linguísticas ajuda a reduzir as inseguranças individuais na escrita, per-
mitindo ao estudante se enxergar em um processo de ensino-aprendizagem com 
participantes que tentam superar os mesmos desafios e que partilham os mesmos 
anseios. Houve, de certo modo, nos relatos de insegurança da turma, uma com-
patibilidade com as descrições de Marquesin, Benevides e Baptista (2011, p. 13, 
grifo nosso):

[...] há de se considerar que, assim que ingressa na faculdade, o estudante 
se depara com as próprias deficiências de conhecimento (ou lacunas de 
aprendizagem), que são resultado da formação recebida no ensino funda-
mental e médio cursados na escola pública. Isso, porém, não significa que 
não haja esse tipo de situação entre os alunos que estudaram nas escolas da 
rede privada de ensino. 
Conscientes das próprias limitações, passam a buscar alternativas que mini-
mizem essas diferenças. Necessitam aprender mais sobre os conceitos ma-
temáticos, precisam ler mais, têm consciência da importância da leitura 
no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem e, associada a esses 
aspectos, temos também a impotência dos alunos durante a exposição 
dos seus conhecimentos, seja via linguagem oral, seja escrita.

Como se não bastasse a necessidade de superação de desafios relativos à 
leitura e produção dos alunos, a experiência contou com eventuais problemas 
técnicos, que são inerentes ao modelo remoto, e que comprometeram o engaja-
mento dos alunos nas discussões e debates. Os maiores desafios da experiência 
foram as oscilações de acesso e de indisponibilidade da plataforma AVA Moodle 
no noturno; problemas relativos à conectividade para realização de aulas síncro-
nas no Meet Google pela desigualdade tecnológica, sobretudo no acesso à inter-
net de qualidade; dificuldades dos alunos em manipular programas de edição de 
textos e de efetuar a entrega dos textos em prazos adequados pela plataforma.

Por fim, dos 20 participantes da oficina de leitura e produção de ar-
tigos de opinião, na terceira unidade da disciplina, 13 fizeram o envio para 
a compilação e publicação dos textos na revista, que teve seu link disponi-
bilizado para toda a turma. A figura 4 apresenta uma amostra do sumário. 
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Figura 4 – Amostra do sumário da compilação de artigos de opinião

Fonte: Arquivo do pesquisador.

Como uma das condições de participação do compilado era a reescrita e 
atendimento às normas da revista fictícia em um contexto de encerramento de 
semestre, acredita-se que essa conjuntura tenha colaborado para uma não parti-
cipação de toda a turma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das questões apresentadas ao longo do texto, cabe refletir se o ensi-
no de língua portuguesa tem servido como um meio de socialização ou opressão 
e como o trabalho com gêneros textuais em sala de aula pode ser decisivo para 
o desenvolvimento de competências e habilidades, principalmente no cenário 
acadêmico, em que se requerem práticas de escrita e oralidade cada vez mais 
refinadas. 

Segundo Rojo (2002, p.35), “ensinar é deixar aparecer as contradições, as 
semelhanças e as diferenças. É trabalhar com uma pedagogia que cria condições 
para que isto aconteça, para as descobertas, os conflitos e os debates”. Para isso, 
no contexto do ensino de língua em contexto universitário, é preciso ter em men-
te se o aluno, enquanto um sujeito atuante em um processo de expansão do re-
pertório linguístico tem sido respeitado; se a língua em suas diferentes variações 
e graus de poder tem sido reconhecida e levada para sala de aula; e se há uma 
prática docente mediadora que compartilhe os saberes linguísticos necessários 
para a ocupação de espaços sociais e adequação a seus contextos sociocomuni-
cativos através da leitura e produção de textos.
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Percebe-se que, no cenário remoto, desafios antes invisíveis escancaram-se 
nas salas de aulas virtuais, principalmente no que se refere às desigualdades de 
acesso a tecnologias e internet e a disponibilidade de tempo de estudo por parte 
dos discentes. As pequenas reformas efetuadas nas propostas de disciplinas no 
sentido de simplificação para o modelo remoto foram efetivas de certo modo, 
mas se mostrou mais do que necessária uma cooperação entre educadores e cor-
po discentes para que os espaços virtuais tornem-se, de fato, instâncias de ensino-
-aprendizagem, não apenas plataformas de hospedagens de conteúdos.

Os momentos de discussões e debates com referencial teórico mais redu-
zido com aplicação direta de ideias e reflexões nos acontecimentos em torno da 
pandemia e na própria construção dos textos foi altamente produtiva. Acredita-
se que se cobra muito dos estudantes um hábito de leitura, mas pouco se empo-
dera esse estudante a escrever sobre suas leituras, adotando-as como um ponto de 
partida e apropriando-se do aporte teórico. Leitura e escrita precisam ser desafia-
doras, instigando ações. Durante a experiência, foi possível constatar a surpresa 
dos estudantes com o bom resultado de seus próprios textos e a sensação de 
aprendizagem com os conteúdos mobilizados em sala de aula. Pensa-se que, com 
criatividade, experimentação e oportunidades, o trabalho em modelo remoto, so-
bretudo em disciplinas de língua, pode alcançar seus objetivos de aprendizagem.
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EXPERIÊNCIAS DO PROJETO DE EXTENSÃO 
SAÚDE MENTAL E BEM - ESTAR: AÇÕES ONLINE 

EM TEMPOS EM TEMPOS DE PANDEMIA
Juliana Lima Moreira Rhoden1

Valmor Rhoden2

Bianca Ariadne Santos da Rosa3

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

1. INTRODUÇÃO

A universidade, que se distingue por ser um espaço de produção de saberes 
e disseminação de conhecimentos, tem na extensão universitária uma possibili-
dade de realizar troca com a sociedade e práticas voltadas para o acolhimento 
de necessidades sociais, como as relacionadas a promoção/prevenção da saúde 
mental e bem-estar. A saúde mental é um aspecto que tem afligido a realidade no 
ensino superior brasileiro e se estende refletindo-se na vida social deste público e, 
consequentemente, da sociedade em que estão inseridos.

O Projeto Saúde Mental e Bem-estar na Universidade fez parte da 
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus São Borja.  Sua primeira 
edição ocorreu no ano de 2019, antes do surgimento da pandemia de Covid-19 
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), ou seja, ainda no formato presen-
cial.Adveio numa perspectiva de transformar a universidade em um ambiente que 
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ja/RS, Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM- RS, 
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SUL- SC, Graduada em Psicologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul- Unijuí – RS. Coordenadora do Projeto Saúde Mental e Bem-estar do 
Campus São Borja. Link lattes: http://lattes.cnpq.br/7147292140891511 . E-mail. Julia-
narhoden@unipampa.edu.br.
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nicação (PUC/RS), Professor Adjunto do Curso de Relações Públicas da Universidade Fe-
deral do Pampa - Campus São Borja-RS e atual Diretor do campus. Autor do livro Manual 
de cerimonial público e Comunicação (2014), Sociedade e Cenários Emergentes (2016) e A 
experiência das assessorias de comunicação do curso de relações públicas da Universidade 
Federal do Pampa (2016), além de dezenas de artigos publicados em revistas, livros e even-
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promovesse a saúde mental dos alunos e, por extensão, da comunidade em geral.
Foi concebido a partir da grande procura por apoio psicológico nos cur-

sos e setor que atende demandas dos alunos, o Núcleo de Desenvolvimento 
Educacional (NuDE).Desenrolou-se com o foco em atividades que proporcio-
nassem o bem-estar psicológico da comunidade acadêmica e da sociedade em 
geral, além de ter sido um projeto considerado de comunicação integrada. Teve 
suas ações/atividades desenvolvidas por acadêmicos dos cursos de Comunicação 
Social, numa perspectiva de construção compartilhada de maneira interdiscipli-
nar, sob a coordenação de uma professora da área de Psicologia e um professor 
de Comunicação, contando ainda com contribuição, na equipe executora, de téc-
nicos administrativo e a colaboração de profissionais da comunidade externa.

Destacamos como ações realizadas em seu início: papo aberto sobre saúde 
mental na universidade, Cantinho do Acolhimento, um espaço de atendimento 
individual na área de saúde mental, permitindo a fala, o apoio e a reflexão, sen-
do realizado através de trabalho voluntário de duas psicólogas parceiras; oficina 
de dançaterapia; ação Setembro Amarelo, com distribuição de material sobre 
prevenção e canais de busca de ajuda para toda a comunidade; e oficina de desi-
nibição para perder o medo de falar em público.

Em 2020 tivemos a crise gerada pela pandemia, este colapso foi consi-
derado uma das situações mais crítica de saúde pública internacional enfren-
tada. Diversas áreas sofreram impactos, entre elas, a Educação Superior. Uma 
das ações adotadas para conter a propagação do vírus foi a adoção do distancia-
mento social. Isso fez com que muitas universidades acolhessem a modalidade 
de ensino remoto emergencial, o que implicou em rever o tripé universitário de 
ensino, pesquisa, extensão. Este contexto também revelou um impacto desse fe-
nômeno na saúde mental, devido a toda mudança na rotina de vida, trabalho e 
estudos, aumentando o risco para surgimento de sintomas de estresse, ansiedade 
e depressão, o que já estava sendo identificado na população em geral mesmo 
antes desta emergência.

Em meio a estes acontecimentos, surgiu o projeto de extensão “Espaço 
virtual/online voltado à saúde mental e ao bem-estar:compartilhando conheci-
mento e cuidado em tempos de pandemia”. Salienta-se que se tratou de uma 
adaptação, uma ressignificação do projeto já existente na universidade desde o 
ano de 2019 (1ª edição), quando ocorria no formato presencial. Importa destacar 
que o objetivo do projeto de extensão ante esse cenário desafiador, foi produzir 
conteúdo e difundir informações que contribuíssem para que comunidade aca-
dêmica e sociedade, no período de distanciamento social, pudessem se manter 
emocional e fisicamente saudáveis.

As ações desenvolvidas por meio de estratégias virtuais/digitais ocorreram 
no ano de 2020 e 2021. Sua relevância centra-se no fato de ter criado espaços em 
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ambientes virtuais, divulgado informação e conhecimento estimulando o cui-
dado com a saúde mental e o bem-estar subjetivo. Não obstante, sabe-se que 
o envolvimento da comunidade acadêmica e da sociedade, principalmente no 
momento atípico de pandemia, com ferramentas online, é muito frequente no dia 
a dia, e a interação por meio dessa ação faz com que o acesso ao conhecimento 
da proposta seja expresso de forma mais abrangente conseguindo alcançar um 
maior número de pessoas.

Sendo assim, este artigo tem o propósito de trazer um pouco desta expe-
riência. Nesta seção introdutória é apresentada da contextualização do projeto 
de extensão, seu início, relevância e objetivo. Na seção dois apresentaremos a 
metodologia, e na seção três os resultados e discussão, relatando nossa experiên-
cia. Por fim, tecemos as considerações finais e trazemos algumas contribuições, 
bem como considerações do projeto.

2. CAMINHO METODOLÓGICO 

Para a compreensão do projeto, que culminou na escrita deste texto, desen-
volvemos um estudo de delineamento qualitativo descritivo e utilizamos como 
técnica de coleta de dados a observação participante para o relato de experiên-
cia. A abordagem qualitativa (MINAYO, 2007; 2010) mostra-se como uma alter-
nativa de produção de conhecimento científico, por levar em conta a realidade 
vivenciada pelo objeto em estudo, perante seu contexto histórico e social, e pela 
possibilidade de refletir sobre o fenômeno em movimento, o que nos permitiu 
compreender melhor até as mudanças que nos foram provocadas em consequên-
cia a pandemia. É descritivo (GIL, 2017) por que busca o entendimento do fenô-
meno como um todo, na sua complexidade, considerando que todos os dados da 
realidade são importantes e devem ser examinados.

A observação participante como técnica de coleta de dados (SOMEKH; 
JONES, 2015) para o relato de experiência nos auxiliou no que diz respeito à 
elucidação da realidade prática. Ademais, esse método de coleta de dados é apro-
priado quando se pretende apreender o máximo de conhecimento dinâmico so-
bre dada situação ou fenômeno. Além disso, a metodologia da ação do projeto, 
que utilizou estratégias de comunicação, possibilitou a evidencia das práticas 
interventivas.

Como metodologia de ação do projeto Saúde Mental e Bem-Estar, e com 
intuito de uma proposta direta e clara, a proposta extensionista utilizou as estra-
tégias de comunicação com as mídias sociais. As táticas de new media foram parte 
essencial para comunicação desenvolvida, possibilitaram de alguma forma cap-
turar parte da audiência (de forma orgânica) e mensurá-la, através do Instagram. 
Como mídia de apoio, foram propostos conteúdos informativos direcionados 
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para os e-mails dos Diretórios Acadêmicos, para grupos de WhatsApp dos cursos 
da universidade e meios institucionais do campus/universidade.

Porém, o Instagram4 foi o principal canal que promoveu a interação, por-
tanto oconteúdo produzido e as informações foram divulgadas via Instagram 
do projeto (PROJETO SAÚDE MENTAL UNIPAMPA, s. d.).  Como aponta 
Recuero (2009, p. 69), uma rede social é sempre um conjunto de atores e suas 
relações.Imagens e criatividade compuseram o Instagram, assim como os stories 
foram uma vitrine para mensagens e informações sobre saúde mental e bem-es-
tar. Houveram enquetes e votações para entender o que os alunos esperavam e 
como gostariam de ser abordados pelo projeto, gifs, vídeos feitos no reels sobre 
temas diversos. 

Utilizou-se livescomo forma de discussão, reflexão, diálogo sobre te-
mas com foco em saúde mental e bem-estar. As lives têm sido uma ferramenta 
de aproximação entre as pessoas, possibilitando informação, divulgação de 
conhecimento e interação, nesse período de isolamento social.

3. O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAÚDE MENTAL E BEM-
ESTAR: RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto de extensão “Espaço virtual/online voltado à saúde mental e ao 
bem-estar:compartilhando conhecimento e cuidado em tempos de pandemia”, 
desenvolvido no período entre 2020 e 2021, proposta contemplada peloPro-
grama de Desenvolvimento Acadêmico (PDA) 2020 – Edital 38/2020 e 2021 – 
Edital 40/2021 da Unipampa. Contou com bolsistas5 e discentes voluntários dos 
cursos de Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, além da colaboração e 
auxílio de psicólogos(as) e outros colaboradores externos que contribuíram nas 
atividades/ações do projeto, portanto em uma dinâmica marcada pela interdisci-
plinaridade e transdisciplinaridade.

Assim, a comunicação integrada esteve presente em todas as fases do pro-
jeto, desde seu planejamento, execução das estratégias e mensuração dos resulta-
dos. Como metodologia de ação e com intuito de uma proposta direta e clara, o 

4  O aplicativo Instagram foi lançado em outubro de 2010 e criado por Kevin Systrom e Mike 
Krieger. Com muita aceitação pelo público, em abril de 2010 já havia mais de 100 milhões 
de usuários conectados. Trata-se de uma rede social que pode ser facilmente instalada em 
vários aparelhos e através de várias plataformas.Em abril de 2012 foi criado o suporte para 
Android, pois o Instagram só estava disponível para iPhones. Em 20 de novembro de 2013 
o Instagram foi liberado para todos os aplicativos. Entre os maiores usuários desse aplicati-
vo estão os brasileiros.

5  Nossos agradecimentos aos bolsistas 2020/2021 Ana Luiza Maranhão, Mateus Lisboa e 
bolsistas voluntários Juliana Rosa, Michele Paranhos, Iago Penha, Heitor Madeira. Agra-
decemos também a Psicóloga colaboradora Bianca da Rosa e a todos os outros profissio-
nais(que participaram das lives, palestras,..) e aos colegas(técnicos e professores ) que de 
algum modo auxiliaram nas ações e atividades do projeto.
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projeto utilizou as estratégias de comunicação.
Para o desenvolvimento das ações, a partir de diálogo pela plataforma 

Google Meet e o aplicativo WhatsApp, realizamos periodicamente reuniões 
virtuais com a equipe executora do projeto e colaboradores para estabelecer as 
estratégias das ações a serem executadas e o planejamento da comunicação. De 
acordo com Vasconcelos (2009):

[...] Planejar a comunicação é muito mais do que escolher o que vai ser dita 
em uma campanha e fazer propagandas em jornais e revistas. É analisar e 
diagnosticar corretamente o problema específico e encontrar uma solução 
estratégica. (VASCONCELOS, 2009, p.16).

Isto quer dizer, especialmente neste projeto, que partimos do pressuposto 
que, para se planejar, implementar a comunicação é necessário utilizar-se de di-
versos canais e formas. Assim, nesse contexto, a comunicação integrada, a cons-
trução compartilhada de maneira interdisciplinar, ganha força, posto que discen-
tes, profissionais em formação na área de Publicidade e Propaganda, na área de 
Relações Públicas, professores e colaboradores que entendem da temática central 
do projeto são responsáveis pelo planejamento das estratégias de comunicação.

Neste sentido, foram realizadas entre 2020 e 2021 diversos encontros vir-
tuais da equipe para planejamento, definição de pauta, cronograma da semana, 
análise, reflexão, estudos e discussão de melhorias para que as ações no cenário 
de pandemia fossem mais assertivas, gerando informações sobre o tema para a 
comunidade acadêmica e sociedade.

Os objetivos da comunicação via espaço virtual foram:
- Estimular o cuidado com a saúde mental na comunidade acadêmica da 

Unipampa – Campus São Borja e sociedade;
- Abordando didaticamente a importância da saúde mental e bem-estar; 
- Convidando no indivíduo a mudança de hábito e cuidado consigo; e,
- Divulgando as ações e eventos do projeto para o público.

Aqui cabe as palavras de Ferrari (2003, p. 38) que aponta: “quando um 
usuário acessa um portal, quer sentir-se único. Gosta de ser ouvido e interage 
(seja conversando nas salas de bate-papo, mandando mensagens nos fóruns ou 
respondendo pesquisas de opinião).”

3.1 Estratégias de mídia

As novas e antigas mídias modificaram as formas de relacionamento das 
pessoas no campo da comunicação, das relações sociais, da cultura e da política. 
De acordo com Kunsch (2006), essas novas configurações exigem das organi-
zações novas posturas, devendo possuir um planejamento mais apurado da sua 
comunicação para se relacionar com os públicos, a opinião pública e a sociedade 
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em geral. Em nosso projeto, utilizamos em alguns momentos a mídia tradicional, 
mais prioritariamente as mídias sociais, sendo definida como a principal plata-
forma de interação o Instagram do projeto. Ademais, acreditamos que as novas 
mídias permitem que a comunicação com o público-alvo seja mais veloz e dinâ-
mica. Além de que, diminui as barreiras geográficas. Destacamos as estratégias 
de mídia utilizadas no projeto de extensão desde sua primeira edição:

1) Mídia tradicional
•	 Assessoria de imprensa (envio de releases para mídia local) de forma 

gratuita;
2) Mídias sociais

•	 Página no Instagram, capturar e mensurar a audiência de forma or-
gânica; 

•	 E-mails informativos para a comunidade acadêmica, como mídia de 
apoio; e,

•	 Veiculação de informativos nas páginas institucionais da Unipampa.
As ações de comunicação e divulgação foram pensadas levando em conta 

as diversas realidades apresentadas no cenário e contexto em que o projeto estava 
se desenvolvendo, adequando as necessidades particulares de cada atividade e 
motivando o engajamento do público.

O plano de ação foi executado por meio de uma:

1) Comunicação integrada/multidisciplinar
•	 Relações Públicas: relacionamento com o público, planejamento de 

atividades, estrutura e estabelecimento com a equipe do plano de 
ação, estabelecimento de parcerias com apoiadores e colaboradores, 
pesquisa de opinião (stories), conhecimento do perfil do público, re-
leases, divulgação por meio de compartilhamento de banners virtuais 
pelo aplicativo WhatsApp e Instagram e Facebook;

•	 Publicidade e Propaganda: criação da marca e identidade visual uti-
lizada em todas as ações/atividades e etapas do projeto, cronograma 
de publicações, etc. Uma identidade visual elaborada pela primeira 
equipe marcou a etapa presencial do projeto (período entre 2019 até 
final de 2020) e uma nova equipe propôs uma nova identidade para o 
período de 2021 (3ª edição); e,

•	 Psicologia6:produção de conteúdoacerca de temas voltados à saúde 
mental e ao bem-estar psicológico; criação do quadro Pergunta para 

6  Além do projeto ser coordenado por uma professora, psicóloga de formação, contou com o 
apoio permanente da psicóloga colaboradora da comunidade externa BiancaA.Rosa (CRP 
07/34507), que ministrou diversas falas e auxiliou na revisão de todos os conteúdos relacio-
nados à saúde mental. Ter um olhar técnico foi de suma importância, dando propriedade e 
amparo para as ações do projeto.
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Psi”, atividade de longo prazo/interativa – stories, reels); grupo de aco-
lhimento online, semanal durante seis meses e pelo Google Meet uma 
vez por semana); palestras, entrevistas e lives.

3.2 A identidade visual do projeto 

A criação da identidade visual do projeto foi de responsabilidade dos dis-
centes colaboradores do curso de Publicidade e Propaganda. Utilizada em todas 
as etapas, atividades e ações. Foi considerada uma das estratégias de comunica-
ção e ganhou destaque em todo o desenvolvimento do projeto.

Em 2019 foi criada a primeira marca, na qual teve seu conceito criativo 
baseado em características da mente na paleta de cores degradê, usando as co-
res azul e roxo que representam calma e estabilidade, assim como tecnologia e 
inovação.

Já em março de 2021, a nova equipe fez uma nova modificação e apresen-
tou uma nova identidade visual para marcar a 3ª edição do projeto. A Figura 1 
apresenta as duas marcas.

Figura 1. Identidade visual 2019 - 2021

Fonte: Projeto Saúde Mental

3.3 Estratégia de comunicação pela plataforma Instagram: página do projeto

Atualmente a página já fez 137 publicações envolvendo o tema, tipo de 
conteúdo voltado a saúde mental e bem-estar, tem 550 seguidores engajados e 
está seguindo 681 pessoas (Figura 2). Como apontam Oliveira e Henrique (2016), 
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o Instagram se destaca pelo aumento no número de engajamentos dos usuários, 
o qual os permite curtir e comentar publicações, enviar postagens, seguir e ser 
seguido, além de novidades que surgem a cada atualização do aplicativo.

Figura 2. Página do projeto no Instagram

Fonte: Projeto Saúde Mental Unipampa (s. d.)

A produção de conteúdo para o Instagram e a realização de todo o proces-
so foi sendo realizada de acordo com as demandas definidas no planejamento e 
por meio da observação do comportamento dos seguidores. Assim, observamos, 
principalmente, o que despertava o interesse ao acessar a plataforma. Utilizamos 
um processo que consiste, basicamente, em escutar e compreender a audiência, 
procurando perceber o tipo de conteúdo que consumiam na rede social. Neste 
sentido, se havia preferência por stories, reels, postagens no feed, como interagiam 
e a frequência, procuramos verificar ainda os melhores horários de postagem, 
o que nos levou a diversificar os formatos, a fim de garantir que o máximo de 
pessoas da comunidade acadêmica e sociedade tivessem acessos as publicações, 
conteúdos.

A partir disso, foram produzidos conteúdos diversos voltados para assun-
tos e temas relacionados à saúde mental, numa construção compartilhada de ma-
neira interdisciplinar, envolvendo toda a equipe executora do projeto (Figura 3). 
Assim, membros da própria equipe protagonizaram vídeos e falas para interagir 
e dialogar com o público do Instagram. Houve enquetes e votações para entender 
o que comunidade acadêmica e sociedade esperavam e como gostariam de ser 
abordados pelo projeto, além de gifs, vídeos feitos no reels sobre temas diversos.

Abaixo algumas publicações realizadas.
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Figura 3.  Exemplos de publicações na página

Fonte: Projeto Saúde Mental Unipampa (s. d.)

Neste movimento, também buscando fazer referência e lembrar dos even-
tos e datas comemorativas (dia dos pais, dia das crianças, dia da mulher, pre-
venção ao câncer de mama, entre outras), publicações e reels foram produzidos, 
alinhando a festividade com o foco do projeto – pensar e discutir saúde mental, 
bem-estar, cuidado, autocuidado (Figura 4).

Podemos destacar, inclusive, a referência feita nos meses de conscienti-
zação a causas específicas no Brasil, onde o Instagram do projeto recebia uma 
nova capa e as publicações seguiam a “cor do mês”. Em outubro, por exemplo, 
foi produzida uma capa rosa, fazendo referência ao Outubro Rosa, mês da cons-
cientização do câncer de mama, uma das doenças que mais mata mulheres no 
mundo. Além da cor, informações e notícias sobre o assunto foram publicadas no 
perfil. O mesmo aconteceu em outros meses, como junho, setembro e novembro. 
Os conteúdos são diversos; segue algumas das capas utilizadas.
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Figura 4. Exemplos de capas/datas importantes na página

Fonte: Projeto Saúde Mental Unipampa (s. d.)

A produção de evento virtual através das lives foi utilizada como dispositi-
vo de educação, reflexão, informação e mediação didática, se configurando em 
encontros síncronos, e também fizeram parte das ações do projeto e atividades do 
grupo executor, desde o planejamento, produção de material gráfico para convi-
tes, abertura da sala virtual, produção e entrega de certificados (Figura 5).

Temas e assuntos foram mapeados e na oportunidade dos encontros foram 
debatidos e trabalhados em interação com o público, que compartilhou suas ex-
periências, preocupações e dúvidas associadas ao tema e demandas associadas 
ao momento e contexto de pandemia. Profissionais da área da saúde mental 
colaboraram para realizar as atividades e debates online, assim como auxiliaram 
na divulgação, entre outros aspectos essenciais para a transmissão.

Ademais, para aqueles impossibilitados de assistir ao vivo, as transmissões 
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foram gravadas pelo IGTV, um aplicativo de vídeo do Instagram para os siste-
mas operacionais Android e IOS (iPhone), que permite a gravação de vídeos até 
um limite de tempo de 60 minutos de duração e compartilhamento no feed do 
Instagram para acesso e visualização futuras.

Figura 5. Eventos virtuais/lives na página do Instagram

Fonte: Projeto Saúde Mental Unipampa (s. d.)

3.4 Pergunta para Psi e Grupo de Acolhimento Virtual

O Pergunta para Psi e o Grupo de Acolhimento foram ações essenciais 
para alcançarmos o objetivo do projeto neste momento atípico. A pandemia 
trouxe muitos efeitos e consequências e oferecer um espaço virtual de compar-
tilhamento com profissional qualificado para a expressão de angústias, suporte 
emocional e acolhimento foi de extrema relevância. 

 O Pergunta para Psi era realizado através da caixa de perguntas do 
Instagram. O seguidor da página poderia fazer uma pergunta sobre algum tema 
voltado a saúde mental, bem-estar, cuidado ou autocuidado, e esta questão pos-
teriormente era respondida pela psicóloga colaboradora do projeto (Figura 6).
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Figura 6. Psicóloga colaboradora respondendo uma questão

Fonte: Projeto Saúde Mental Unipampa (s. d.)

Ressaltamos que o Grupo de Acolhimento Virtual foi orientado e coorde-
nado pela psicóloga colaboradora, da equipe executora do projeto. Se configurou 
em um grupo permanente de acolhimento virtual, onde a psicóloga colaborado-
ra, semanalmente, durante seis meses, esteve à disposição dos interessados com 
o intuito de trocar experiências e para compartilhamento dos fatos ocorridos 
durante a pandemia. 

Como apontam Pereira e Sawaia (2020, p. 68): “[...]a prática grupal é uma 
importante modalidade de cuidado e atenção, uma vez que possibilita a poten-
cialização da vida, as afetações e ações[...].”

Cada reunião do grupo partia de um assunto inicial direcionado e, ao fi-
nal, um material reflexivo era preparado em conjunto pelo grupo. 

Como podemos ver na Figura 7.
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Figura 7. Material reflexivo gerado pelo grupo

Fonte: arquivo da psicóloga colaboradora

Esse espaço permitiu estabelecer uma relação diferente entre o profissional 
colaborador qualificado na área de saúde mental e aqueles alunos, e/ou pessoas 
da comunidade, que procuraram informações, suporte, apoio emocional. Do 
mesmo modo, possibilitando um espaço de fala, reflexão e elaboração de confli-
tos e outros aspectos psíquicos, promovendo discussões e desabafos de assuntos 
direcionados também com foco no momento de pandemia.

Concordamos com Pereira e Sawaia (2020) quando colocam que:

O que define a possibilidade de nos ouvirmos não é exclusivamente nossa 
localização espacial, mas a constituição de um espaço convidativo, orga-
nizado para que a prática amplie as possibilidades de diálogo, com uma 
postura acolhedora de quem coordena o grupo, permitindo que todas as 
vozes tenham espaço. (PEREIRA; SAWAIA, 2020, p.76).

Neste projeto, consideramos o Grupo de Acolhimento Virtual uma mo-
dalidade de intervenção psicológica que, pautada em fatores éticos e técnicos da 
Psicologia, se propôs a acolher e responder às demandas espontâneas por apoio 
e acolhimento psicológico. Assumindo, do mesmo modo, uma ética do cuidado 
que exige respeito ao momento em que todos estão passando. Como ressaltam 
Pereira e Sawaia (2020):

Uma ética do cuidado é uma ética que oferta atenção ao singular, mas que 
considera o contexto histórico e toda a pluralidade que constitui a singu-
laridade. Que não culpabiliza o outro por sua condição, ao contrário, se 
responsabiliza com ele, pensando e agindo, buscando mudar as condições 
de possibilidades. Que inclui na compreensão dos processos as emoções/
afetos que constituem pensamentos e comportamentos. Que se implica a 
aprender com o outro. (PEREIRA; SAWAIA, 2020. p. 75).
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Como podemos identificar, o grupo virtual é um espaço importante 
que serve de dispositivo de acolhimento diante do período de distanciamento 
e do contexto de pandemia. Do mesmo modo, é um processo em constante 
transformação que contribui com os sujeitos participantes que ampliam seu au-
toconhecimento pela capacidade reflexiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Emerge da experiência compartilhada com todos os colaboradores, mem-
bros da equipe do projeto de extensão, que a emergência de saúde pública in-
ternacional exigiu da extensão um reinventar. A experiência suscitada na pri-
meira edição nos fez perceber a importância de darmos continuidade as ações 
que promovam o bem-estar psicológico no âmbito da comunidade acadêmica e 
também da sociedade, principalmente, devido ao momento atípico que estamos 
vivenciando.

A readequação do projeto trouxe oportunidades de maior proximidade 
com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Por meio de nossas obser-
vações e relatos dessa experiência e pelo feedback recebido na página do Instagram 
do projeto, foi possível concluirmos que conseguimos intervir qualitativamente 
no âmbito da comunidade acadêmica e da sociedade quanto à conscientização e 
sensibilização acerca do tema saúde mental e bem-estar na universidade ante o 
cenário da pandemia, o que contribuiu para:

•	 Maior proximidade com a comunidade acadêmica e a sociedade em 
geral;

•	 Difundir informações e falar sobre os temas saúde mental, bem-es-
tar, cuidado e autocuidado de uma forma mais acessível;

•	 Dar visibilidade ao tema saúde mental e bem-estar psicológico;
•	 Tornar a universidade um espaço promotor de saúde mental;
•	 Contribuir para o fortalecimento das políticas e ações de atenção 

psicossocial dentro e fora da universidade; e,
•	 Produzir materiais informativos sobre temas relacionados à saúde 

mental e bem-estar psicológico, cuidado, autocuidado e qualidade 
de vida.

Após a pandemia, e tendo superado os desafios ocasionados por ela, cer-
tamente o projeto, bem como as atividades de ensino, pesquisa e extensão, serão 
ainda mais refletidas, analisadas e aperfeiçoadas. Esta experiência e os estudos 
que realizamos sobre o tema, nos levaram a perceber que a universidade, por 
ser uma instituição que visa a educação, deve ser um espaço promotor de saúde 
mental e bem-estar, num exercício de responsabilidade social, formando redes 
de apoio e sendo capaz de oferecer auxilio e informações para a comunidade 



PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: DESTAQUES NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VOLUmE I

139

acadêmica e a sociedade.
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O MODELO DE ENSINO HÍBRIDO E O USO DE 
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1. INTRODUÇÃO

Diante da situação da pandemia causada pela Covid-19, as escolas tive-
ram que começar a atender as crianças e adolescentes de forma online e remota. 
Tanto professores quanto alunos tiveram que se acostumar e se reinventar para 
ensinar e aprender com aulas on-line. Para que isso acontecesse, uma das opções 
adotadas foi ampliar a utilização dos recursos tecnológicos digitais. No decorrer 
do ano de 2020 e de 2021, também veio à tona o contexto híbrido de ensino no 
meio educacional. Diante disso, professores da área de matemática, assim como 
de todas as áreas, tiveram que adaptar suas metodologias e procurar por recursos 
tecnológicos digitais que os ajudassem no desenvolvimento de suas aulas.

A partir de estudos realizados no Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação a Distância (GEPEAD) do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), no 
qual um dos objetivos é investigar sobre as metodologias e tecnologias aplicadas 
nos processos educativos, sejam eles presenciais ou virtuais, surgiu a curiosidade 
de entender como os professores  da área da matemática vem utilizando os re-
cursos tecnológicos digitais para ensinar os conteúdos referentes a essa disciplina 
em um ambiente de Ensino Híbrido, o qual vem se configurando como reflexo 
da pandemia da COVID-19. 

Para tanto, no segundo semestre de 2021, realizou-se uma pesquisa, com a 
pretensão de identificar os principais recursos digitais utilizados pelos professores 

1 Doutora em Educação pela Universidade de Passo Fundo. Professora do Instituto Federal 
Farroupilha, Campus Santa Rosa, RS. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educa-
ção a Distância (GEPEAD).  E-mail: franciele.forigo@iffarroupilha.edu.br.

2 Graduada em Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal Farroupilha, Campus 
Santa Rosa, RS. Bolsista do Projeto de Pesquisa Formação Tecnológica com Recursos Edu-
cacionais Digitais para o Ensino e Aprendizagem de Matemática e Ciências em contextos 
de Ensino Híbrido. E-mail: silvatanise18@gmail.com.
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do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) na disciplina de matemática, além 
de verificar a percepção deles quanto ao benefício desses recursos no processo de 
ensino. Também, buscou-se entender a compreensão dos professores sobre o mo-
delo de Ensino Híbrido adotado pelas escolas para dar continuidade ao ensino 
no período final de pandemia. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ensino Híbrido e os Recursos Tecnológicos Digitais

A sociedade está passando por um momento no qual a forma de ensinar 
e aprender estão em profunda mudança, exigindo mais independência do aluno 
e professor. O ensino na forma tradicional tem se transformado e as tecnologias, 
que antes eram tão difíceis de acessar dentro de algumas escolas, passou a ser 
primordial para a educação do mundo todo.

O Ensino Híbrido vem como uma proposta de mudança nos processos 
educativos. O conceito da palavra híbrido na educação, não é novo e propõem 
uma mescla de diferentes formas para ensinar e aprender. Dessa forma, o termo

híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi 
misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, 
metodologias, públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a conec-
tividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema 
mais aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, 
em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, 
apropriado e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado, e pode-
mos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores 
muito diferentes (MORAN, 2015, p. 41).

O ensino híbrido não inclui a sala de aula tradicional em sua forma plena, 
mas sim meios virtuais nos quais possa oferecer um ensino de qualidade para 
muitos alunos. Entretanto, é um meio mais difícil de ser adotado, uma vez que as 
escolas públicas não têm oportunidade de oferecer tecnologia a todos os alunos e 
nem estes têm esta tecnologia em casa para poderem estudar de forma individual. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) recomendam e discutem, 
já a algum tempo, as necessidades de ter tecnologia dentro do ambiente escolar.

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alu-
nos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar 
atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se instrumen-
talizam para as demandas sociais presentes e futuras. (BRASIL, 1998, p. 
96). 

Além de fazer uso das tecnologias, ensinar de forma híbrida exige que 
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todos saiam da sua zona de conforto e se tornem pessoas ativas dentro do seu 
processo de ensinar e aprender. Por mais que seja um termo recente, ele já esta-
va introduzido no cotidiano, uma vez que se aprende com os professores, mas 
também de forma individual, com colegas, vizinhos, parentes e entre outros. O 
ensino híbrido faz parte deste bem antes, porém pouco estudado e discutido, já 
que o cenário de ensino tecnológico era pouco provável até então. 

Com o contexto da pandemia da COVID-19, integrar a tecnologia nas 
aulas se tornou ainda mais primordial, possibilitando expandir e reforçar as pos-
sibilidades do ensino híbrido. A tecnologia veio para ficar e fazer parte da vida da 
sociedade, no qual comunicação e ensino passam a andar lado a lado. 

Outra questão, bastante discutida no meio acadêmico, é o ensino da ma-
temática, que também sempre foi considerado um tabu dentro da sociedade. 
Aprender matemática e relacioná-la com a realidade na qual o aluno está inse-
rido sempre foi um desafio. E como forma de auxiliar na aprendizagem, profes-
sores têm buscado recursos tecnológicos digitais que possam ajudar os alunos a 
entender a matemática dentro do contexto real.

Recursos tecnológicos digitais incluem diferentes ferramentas como apre-
sentação de slides, vídeos, painéis digitais, sites, podcasts,  jogos on-line, simula-
dores, entre outros, ou seja, nada mais são que softwares e aplicativos que auxi-
liam no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis 
e modalidades de educação, tendo como pano de fundo uma metodologia criada 
para facilitar a resolução de problemas do cotidiano do aluno. 

Os recursos tecnológicos não impedem que o professor continue desem-
penhando seu papel, bem pelo contrário, direciona sua atuação, envolvendo-o 
de forma íntegra na tarefa de mediar à aprendizagem. O professor se torna um 
membro com maior responsabilidade dentro deste contexto, uma vez que usufrui 
destas tecnologias como recursos didáticos desenvolvendo e engrandecendo a 
sua prática educativa. Assim, 

o professor será mais importante do que nunca, pois ele precisa se apropriar 
dessa tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia a dia, da mesma 
forma que um professor introduziu, um dia, o primeiro livro numa escola e 
teve de começar a lidar de modo diferente com o conhecimento, sem deixar 
as outras tecnologias de comunicação de lado. Continuaremos a ensinar e 
a aprender pela palavra, pelo gesto, pela emoção, pela afetividade, pelos 
textos lidos e escritos, pela televisão, mas agora também pelo computador, 
pela informação em tempo real, pela tela em camadas, em janelas que vão 
se aprofundando às nossas vistas (GONVÊA,1999, p. 19). 

Com o passar dos anos, os recursos tecnológicos digitais vão se aprimoran-
do e ficando mais fáceis de operacionalizar, e mesmo aqueles não desenvolvidos 
com um fim educacional estão sendo utilizados para oferecer alternativas de in-
teração entre alunos e professores, assim como uma maneira lúdica e divertida de 
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buscar novos métodos de aprendizagem. É um grande instrumento facilitador da 
aprendizagem e do ensino, uma vez que se torna uma ferramenta diferenciada e 
que cativa à curiosidade dos educandos. 

2.2 Ensino de matemática no Ensino Híbrido: como pode acontecer e como está 
acontecendo

O Ensino Híbrido tem suas raízes na educação on-line e vem ampliando 
sua adoção, principalmente por parte de escolas de educação básica, sendo que 
nos Estados Unidos cerca de 75% dos Distritos oferecem alguma opção híbrida 
ou on-line em seus currículos nesse nível de ensino (HORN; STAKER, 2015). No 
Brasil, foi apenas pelo contexto da pandemia da COVID-19, que a proposta de 
modelos híbridos emergiu. 

A definição de Ensino Híbrido vai além da ideia de simplesmente utilizar 
tecnologias digitais, mas prevê contemplar momentos presenciais e on-line. Seu 
conceito, além de combinar atividades de aprendizagem presenciais com ativida-
des desenvolvidas de forma on-line é referenciado por meio de diversas denomi-
nações, ao mesmo tempo em que não há uma definição única que abarque todas 
as possibilidades educacionais decorrentes da utilização do modelo de Ensino 
Híbrido (FORIGO, 2018). 

Para constituir um processo de Ensino Híbrido, o essencial é um planeja-
mento que considere objetivos educacionais, aspectos pedagógicos, o perfil dos 
estudantes e uma avaliação constante, já que o que define esse formato é a con-
vergência entre o on-line e o presencial, o que não compete em simplesmente 
equipar as salas de aula com dispositivos e programas de computador. Trata-se 
de um modelo misto e flexível, em que existirá sempre uma parte mediada por 
tecnologia e outra com o componente da presencialidade (FAVA, 2014).

Nesse sentido, professores, equipe diretiva e demais membros das escolas, 
precisaram realizar atualizações em forma de cursos e reuniões para compreen-
der como funciona este processo de ensino e qual deve ser o papel de cada. Nas 
disciplinas específicas, esse formato de ensinar se diversifica ainda mais, como é 
o caso dos conteúdos de matemática do ensino fundamental.

O ensino de matemática dentro da abordagem do Ensino Híbrido, assim 
como em outras disciplinas, permite que o aluno tenha a possibilidade de ter 
tanto momentos on-line quanto presencial. Mas, mais do isso, ele pode acontecer 
como uma possibilidade de personalizar o processo educativo por meio de dife-
rentes recursos didáticos, tendo a tecnologia como um dos pontos principais para 
que isto aconteça. 

A organização dos modelos de Ensino Híbrido, no processo de ensino 
da matemática, permite que o aluno veja a matemática de diversas maneiras, 
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acessando culturas e aprendizados construídos, inclusive, em outros países. 
Além disso, dá ao aluno subsídios para que procure entender em que lugar a 
matemática está inserida no seu cotidiano, trabalhando em grupos e comparti-
lhando conhecimentos. 

Com a pandemia, os professores tiveram a necessidade de utilizar em gran-
de escalar recursos tecnológicos digitais como, por exemplo, o Google Classroom 
para ministrar suas aulas on-line. Na matemática, intensificaram o uso de jogos 
on-line e vídeos do Youtube que pudessem auxiliar o aluno na compreensão sobre 
os conteúdos relacionando-os ao seu cotidiano. Foi e continua sendo uma tarefa 
desafiadora, pois em ambos os lados, em sua maioria, nem alunos e professores 
tinham tido trabalhado com estas ferramentas, seja por falta de recursos tecnoló-
gicos ou pelo contexto social e econômico, no qual se encontram.

Mesmo com uma maior visibilidade para a proposta de Ensino Híbrido, 
ele ainda vem acontecendo de forma muito sutil dentro das escolas, e nesse mo-
mento de retorno integral as atividades presenciais, faltam orientações legais so-
bre o que é permitido, ou não, realizar nesse modelo de ensino. No entanto, no 
Brasil, o Ensino Híbrido representou uma forma de atender os protocolos de 
segurança sanitária e de distanciamento social impostos pelo governo no período 
final da pandemia. Esse modelo de ensino permitiu uma alternativa de dar inicio 
ao retorno das aulas presenciais, mesmo que de maneira gradativa, intercalando 
momentos on-line e presencias, com grupos menores de alunos. Nesse sentido, foi 
necessário agregar mais tecnologia na cultura escolar contemporânea, para habi-
litar a implantação desse formato de ensino e, assim, promover a continuação do 
processo de aprendizagem.

3. METODOLOGIA

Quanto aos objetivos este estudo classifica-se como sendo de abordagem 
qualitativa, pois conforme Lüdke e André (2001, p.13), a pesquisa qualitativa 
“envolve a obtenção de dados, obtidos no contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 
retratar a perspectiva dos participantes”. Em relação aos procedimentos técnicos 
utilizados a pesquisa caracterizou-se como um estudo de campo, pois tende a 
buscar a informação direto com o público alvo.

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informa-
ção diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um 
encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o 
fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas [...] (GONSALVES, 2001, p. 67).

Para a realização da investigação foram delineadas três fases distintas e 
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complementares entre si, a partir da definição do problema a ser estudado. Na 
primeira fase foi realizado o embasamento teórico, a partir de um levantamento 
bibliográfico sobre as principais temáticas deste estudo que abrangem o Ensino 
Híbrido e os recursos tecnológicos digitais. A segunda fase abarcou a elaboração 
do instrumento de coleta de dados empíricos em forma de um questionário on-
-line, o qual foi aplicado aos professores de matemática das escolas participantes 
da pesquisa. Na terceira fase foi realizada a compilação dos dados obtidos, que 
levaram a reflexões e organização da apresentação dos resultados a partir das 
informações coletadas.

No município de Santa Rosa-RS, aonde se sucedeu a investigação, exis-
tem treze escolas públicas estaduais com Ensino Fundamental II, para as quais 
enviamos o questionário. No entanto, apenas os professores de quatro destas 
escolas deram retorno, sendo elas: Escola Estadual de Educação Básica Santos 
Dumont, Escola Estadual de Ensino Fundamental Tiradentes, Escola Estadual 
Pedro Meinerz e Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu. A pesquisa 
foi respondida de forma on-line por professores do 6º ao 9º ano que ministram 
a disciplina de matemática no Ensino Fundamental. O questionário foi elabora-
do na plataforma de Formulários do Google e apresentou perguntas fechadas e 
apenas uma aberta.

Para a análise dos dados foi realizada a leitura das respostas dos professo-
res a fim de entender se os professores possuem clareza sobre o modelo de educa-
ção no formato de Ensino Híbrido, assim como identificar os principais recursos 
tecnológicos digitais utilizados pelos professores da disciplina de matemática e, 
com isso, verificar a percepção dos professores quanto ao benefício desses recur-
sos para o ensino da matemática. Em relação ao tratamento dos dados, anali-
sou-se o conteúdo inicial, a fim de observar pontos semelhantes e distintos nas 
respostas de forma global, além de apresentar em forma gráfica as informações 
mais relevantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 O formulário foi criado no Google Forms e enviado para os professores 
através de um link. No formulário havia 19 perguntas, sendo que 18 eram de 
respostas objetivas e uma descritiva. Ele foi enviado para 15 professores das di-
ferentes escolas estaduais do município de Santa Rosa-RS, e, no entanto 7 pro-
fessores responderam ao questionário. Uma das pretensões desse trabalho foi 
compreender o planejamento e a organização dos professores quanto a utilização 
dos recursos tecnológicos durante a pandemia, já que foi uma grande mudança 
em um curto espaço de tempo. Em relação a essa nova realidade, Strieder (2002, 
p.11) destaca que
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o mundo vive em constante e cada vez mais rápido processo de mudanças. 
O cenário humano e econômico requer formas educacionais mais flexíveis 
para também formas de trabalho e carreiras flexíveis. A realização das me-
tamorfoses mundiais, em termos de produção de conhecimento, acontece 
numa rapidez sem precedentes. Educar é então oportunizar ao ser humano 
aprendente a possibilidade de lidar com a grande quantidade de informa-
ções disponibilizadas.

 Como ponto de partida, foram propostas perguntas para conhecer o per-
fil dos professores. Referente a isso, identificamos que duas faixas etárias so-
bressaíram, conforme a Figura 1, a dos professores com idades entre 41 e 45 
anos e os acima de 50 anos, que representaram 57,2% dos participantes. Dessa 
forma, pode-se inferir que os professores envolvidos na pesquisa, provavelmente 
apresentam vários anos de experiência de trabalho, e que alguns devem estar pró-
ximos de se aposentar. Percebe-se que essa característica etária vai ao encontro 
aos dados do Censo Escolar, que demonstrou que dos 1,3 milhões de professores 
da Educação Básica que participaram do Censo cerca de 50% possuem a idade 
superior a 40 anos (INEP, 2022). 

Figura 1: Faixa etária dos professores

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

No que diz respeito há quantos anos o professor trabalha na rede pública 
estadual de ensino, a grande maioria trabalha há mais de 7 anos, representado 
por 85,7% dos participantes, seguido de 14,3% que trabalham há 1 ano. Isto 
mostra que, nesse caso, maior parte dos professores se encontra estabilizado na 
rede estadual de ensino. Ainda, pela coleta de dados identificou-se que todos 
os participantes da pesquisa atuam tanto em turmas do Ensino Fundamental II 
como no ensino médio.

Após, a compreensão do perfil docente dos participantes, eles foram ques-
tionados sobre o seu conhecimento sobre o modelo de Ensino Híbrido. Todos os 
professores responderam que tinham conhecimento sobre o termo. Por estarem 
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atuando durante o período da pandemia e este ser um tema debatido nas institui-
ções escolares devido à necessidade de adequações e cumprimento de protocolos 
de segurança, é fato que as informações a respeito do assunto cheguem até eles. 
Também é possível que esse conhecimento esteja atrelado à criação, pelo gover-
no do estado do Rio Grande do Sul, de um documento com orientações3 sobre o 
modelo Híbrido de Ensino à Rede Pública Estadual, obrigatório para as escolas 
do Estado.

O modelo de Ensino Híbrido, para autores como Bacich, Tanzi Neto e 
Trevisani (2015); Moran (2015); Horn e Staker (2015) e Forigo(2018)  poderá 
se tornar uma das maiores tendências da educação do século XXI, uma vez que 
promove o ensino presencial atrelado à propostas on-line, juntamente com a in-
tegração de recursos tecnológicos digitais. É uma oportunidade de o professor 
oferecer uma educação personalizada aos seus alunos. Para Christensen, citado 
por Horn e Staker (2015, p. 18) 

[...] o ensino híbrido preserva o acesso do melhor do ensino e da aprendiza-
gem presenciais enquanto conduzimos a disrupção. O ensino híbrido tira o 
melhor partido dos antigos e dos novos paradigmas disponíveis para todos 
nós que queremos aprender.

Em relação à interpretação e a compreensão dos professores a respeito do 
que é Ensino Híbrido apresentaram algumas variações. Quando solicitado para 
que descrevessem, usando suas palavras, o que entendiam sobre Ensino Híbrido, 
a maioria argumentou no sentido de ser “uma mistura entre o ensino presencial 
com o ensino on-line”. Outros vincularam à uma ferramenta, conforme afirma-
ção de um dos participantes: “Ferramenta essa que proporciona estabelecer vín-
culos com os alunos e assim democratizar o conhecimento a todos”. Ainda teve 
aqueles que se referiram ao Ensino Híbrido como sendo um ambiente em que  
“Um grupo da turma está presente na sala de aula com o professor e o restante da 
turma está em casa assistindo a aula”. Porém, todas as respostas são relativas às 
realidades vivenciadas pelos professores em suas escolas, algumas delas atribuí-
das ao ensino remoto praticado no período da pandemia da COVID-19.

Outra pergunta contida no questionário foi ao encontro da realidade pela 
qual os professores se depararam no final da pandemia, ou seja, quais dificulda-
des estavam sentindo neste novo processo de ensinar fazendo uso do modelo de 
Ensino Híbrido. Um dos motivos que mais teve destaque foi o relato de que a 
grande maioria dos alunos não possui acesso a dispositivos digitais como com-
putador ou celular e necessitam usar os aparelhos de seus pais que, cotidiana-
mente, estão trabalhando nos horários de estudo do filho. Isso é algo comum em 

3  Esse documento pode ser consultado pelo link: <https://educacao.rs.gov.br/upload/ar-
quivos/202111/03182849-2021-orientacoes-a-rede-publica-estadual-de-educacao-do-rio-
-grande-do-sul-para-o-modelo-hibrido-de-ensino-1.pdf>.
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muitas famílias, que não possuem condições de adquirir tecnologias ou que não 
esperavam por essa forma de educação, já que este modelo de ensino veio para 
possibilitar a continuidade do ensino dos alunos, mesmo que de forma on-line e 
em alguns momentos longe do espaço físico escolar.

O trabalho pautado no Ensino Híbrido se torna exaustivo para alguns pro-
fessores. Eles expuseram que existe uma grande dificuldade em trabalhar desta 
maneira devido à grande demanda de tarefas que recai sobre o professor. Antes, 
o professor tinha que planejar pensando em uma aula presencial com tantos alu-
nos em sala. Agora, precisa planejar e atender alunos tanto de forma presencial 
quanto on-line, ampliando de forma significativa a carga horária de atividades.

Muitos professores já faziam uso de recursos tecnológicos antes do perío-
do da pandemia, e aqueles que já dominavam algumas tecnologias e as utiliza-
vam em suas aulas de matemática conseguiram ampliá-las e adaptá-las para a 
elaboração e desenvolvimento dos conteúdos de sua disciplina, adequando-os 
para o Ensino Híbrido. Esse período, também instigou os professores a procurar 
por outros recursos tecnológicos que despertam a curiosidade e a autonomia do 
aluno, sendo estas fundamentais, para contemplar as premissas de uma educação 
que ocorre em contextos híbridos. 

Com os recursos tecnológicos digitais que já eram usadas em sala de aula 
agregaram-se outros, diferentes e mais dinâmicos, e auxiliaram o professor na 
complementação da construção de conhecimentos mais efetivos para seus alu-
nos. Uma vez que “a questão da aprendizagem efetiva, relevante e condizente 
com a realidade atual da configuração social, se resume na composição de duas 
concepções: a informação que deve ser acessada e o conhecimento que deve ser 
construído pelo aprendiz” (VALENTE, 2011, p. 14). Dessa forma, o momento 
da pandemia serviu como meio de promover certa modificação do ensino, possi-
bilitando ampliar as perspectivas dos alunos.

Em relação aos recursos tecnológicos digitais, chamou a atenção que apli-
cativos e softwares, mencionados pelos participantes, que não eram utilizados em 
sala de aula vieram auxiliar de maneira significativa os momentos de aula diante 
do contexto da pandemia do COVID-19. De acordo com a pesquisa realizada, 
aplicativos da plataforma Google, como o Google Classroom, Google Meet, 
Google Drive e Google Slides se mostraram ser os mais usados para explicações 
e a apresentação dos conteúdos de matemática, e que, portanto, permitiram que 
os professores atuassem intercalando, momentos presenciais e on-line. Há aque-
les que também fazem o bom uso do Power Point, que por ser uma ferramenta 
mais conhecida, possuem certo domínio sobre seu uso. 

Ainda, foi perguntado aos professores quais aplicativos, softwares ou sites 
eles estavam fazendo uso para avaliar seus alunos. Novamente, veio como desta-
que um aplicativo do Google: o Google Forms, o qual permite criar questionários 
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para respostas descritivas e de múltipla escolha, além de permitir a inserção de 
imagens, links, entre outras opções. 

Também foram mencionados recursos tecnológicos para comtemplar estu-
dos posteriores no momento on-line, tendo como destaque aqueles que apresen-
tam materiais interativos e no formato de jogos. Devido às formações constantes 
dentro das escolas, os professores se consideram com mais facilidade em procurar 
recursos dessa natureza para trabalhar os seus conteúdos. A opção de ferramen-
tas que permitem ser jogadas, como o Kahoot, no qual é possível disponibilizar 
questões para os alunos e executar de forma presencial ou on-line, são ideais para 
analisar se os alunos estão compreendendo o conteúdo de matemática.

Ainda, é possível perceber que recursos tecnológicos digitais utilizados 
para o ensino de conteúdos específicos de matemática, como o Geogebra, Maple 
e Equation, antes já usados em aulas presenciais, se mantiveram durante as aulas 
on-line e também híbridas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude da análise apresentada, foi possível perceber um crescimento 
em relação ao conhecimento sobre os recursos tecnológicos digitais utilizados 
antes e após pandemia pelos professores da disciplina de matemática, além de 
verificar que a percepção deles quanto ao benefício desses recursos para o ensino 
da matemática se resignificaram diante do novo momento que vivenciam.

Em vista dos argumentos apresentados, contatou-se que os professores 
compreendem o significado do termo Ensino Híbrido, mas ainda confundem 
com a proposta do ensino remoto, adotado como medida emergencial durante a 
pandemia. Mesmo assim, apresentam ações que vão ao encontro de um modelo 
híbrido de ensino na medida em que ampliam sua prática para além da sala de 
aula presencial e englobam mais recursos tecnológicos digitais, seja para a apre-
sentação dos conteúdos ou como ferramenta de estudos complementares.

Levando em consideração os achados da pesquisa, os professores se colo-
caram em uma busca por materiais que pudessem apresentar a mesma ideia que é 
apresentada presencialmente, só que agora na forma on-line. Por isso, os recursos 
tecnólogos digitais utilizados pelos professores da disciplina de matemática antes 
da pandemia, como o Geogebra, Equation e Maple, se mantiveram presentes 
nesta fase inicial de adaptações para um modelo de Ensino Híbrido, no entanto, 
para dar conta de ensinar matemática nesse formato de ensino eles precisaram 
utilizar diferentes materiais pedagógicos e estratégias metodológicas. Porém, es-
sas atividades demandaram mais empenho dos professores, que também preci-
saram atender outras demandas escolares como reuniões constantes, além da 
produção de material on-line, identificando uma sobrecarga de atividades para 



Jobson Jorge da silva | bruna beatriz da rocha | rebeca Freitas ivanicska

(OrganizadOres)

150

atender ao modelo de Ensino Híbrido configurado.
Mesmo assim, é possível constatar que os professores percebem os bene-

fícios dos recursos tecnológicos digitais para suas aulas de matemática. Reflexo 
do quanto esses recursos são importantes e significativos para os alunos, já que 
se encontram em uma fase na qual a tecnologia se faz presente no seu cotidiano 
e a dominam com facilidade. 

Por conseguinte, com essa pesquisa ficou evidente que houve uma intensi-
ficação, por parte dos professores de matemática do Ensino Fundamental II, em 
relação à busca e a utilização de recursos educacionais digitais, em virtude do pe-
ríodo da pandemia. Também, notou-se o surgimento de uma oportunidade para 
que os professores investissem e diversificassem os seus materiais de matemática, 
adaptando-os para que possam ser apresentados por meio de recursos tecnológi-
cos digitais, já que a possibilidade de ter tanto alunos presenciais quanto on-line 
é uma realidade que se fará cada vez mais presente no dia a dia dos processos 
educativos.
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1. INTRODUÇÃO

Conforme Freire (1989), a leitura de mundo precede sempre a leitura da 
palavra, sendo assim, a leitura está associada à forma de ver o mundo. Contudo, 
a leitura é uma forma de ver o mundo e conhecê-lo. Ler não é só decifrar letras 
e números, mas também interpretar o sentido, reconhecer e perceber, criticar e 
ser capaz de recriar através do que leu. A leitura deve ser movida pela motivação 
através da família em casa e na escola, envolvendo curiosidade e abertura para 
que o sujeito leitor exponha suas opiniões e tenha abertura para novos conheci-
mentos e informações. 

Neste aspecto, emerge a necessidade de tratar o conhecimento relacionan-
do-o as experiências de vida. Implicando aos educadores o desenvolvimento de 
várias estratégias para favorecer o ler, entender, interpretar, escrever e se comu-
nicar com o mundo. Transcender paradigmas, planejar, avaliar e conhecer os 
alunos é a trajetória inicial para alfabetizá-los, todavia a alfabetização alcançou 
patamares além do ler e escrever fazendo emergir evidencia de práticas letra-
das, a escola tinha por função preparar continuamente os professores, ou seja, 
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capacitá-los para entender as novas concepções de ensino como algo comparti-
lhado e necessário a aquisição do conhecimento.

A partir dessa perspectiva, o presente artigo objetiva desenvolver revisão 
bibliográfica sobre alfabetização e letramento em uma perspectiva interdiscipli-
nar compreendo a realidade do cenário educacional brasileiro e os desafios e res-
ponsabilidades da escola básica e do professor para a alfabetização. O presente 
estudo, caracterizado como uma revisão teórica, conforme informado surgiu da 
participação da discente em um curso de extensão intitulado ‘’Alfabetização e le-
tramento: da teórica à prática’’ realizado pelo setor de extensão da Universidade 
de Pernambuco em 2020. A partir das reflexões realizadas no curso, pretende-se 
ampliar os conhecimentos teóricos sobre alfabetização, letramento e prática pe-
dagógica colaborando com a formação docente de outros/as professores e com 
a valorização das aprendizagens nesse campo dos estudos didático-linguísticos.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Processo de Alfabetizar Letrando

O processo de leitura tem início desde cedo na vida da criança, isto se dá 
quando a mesma recebe os estímulos sociais. Isto quer dizer, tudo que observa a 
seu redor transmite algo novo e esse conhecimento é absorvido. Quando a crian-
ça passa a frequentar uma escola onde recebe orientações pedagógicas adequadas 
a sua idade ela começa a formular os conceitos vivenciados. Pode-se constatar 
esta afirmação de acordo com a teoria de Vygotsky (2011), “a zona proximal de 
hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã”.  A este respeito, entende-se 
que é aquilo que nesse momento uma criança só consegue fazer com a ajuda de 
alguém, um pouco mais adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha.

Salientando esta abordagem, percebe-se que é na escola e durante a inte-
ração que ela vai redescobrindo novos conceitos. Por isso, que e escola tem um 
papel fundamental na construção deste processo. Afinal, enquanto espaço so-
cializador precisa criar possibilidades de aprendizagem assim a criança interage 
com o mundo letrado. 

Nesta perspectiva é preciso pensar e repensar a ação educativa do profes-
sor em sala de aula, porque exige do mesmo uma reflexão crítica das suas atitu-
des diante das condições sociais injustas, que vive a maioria das crianças. Elencar 
estas divergências em sala de aula não é justificativa para um trabalho produtivo 
é, portanto, um desafio que o professor não precisa superar sozinho. Por este 
motivo a escola deve fazer parceria com todos e trocar ideias e sugestões, a fim 
de alcançar resultados positivos e exercer uma boa prática pedagógica.

No sentido de superar as dificuldades encontradas nas escolas o professor 
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deverá buscar estratégias de ensino de acordo com a realidade da turma dentro 
de seus limites preparar aulas dinâmicas e com significados para atender as ne-
cessidades individuais de seus alunos. A este respeito, é interessante analisar o 
conceito de letramento e alfabetização.

Para formar indivíduos letrados, não apenas alfabetizados, o repertório e 
as situações de leitura, tanto das crianças quanto dos jovens e adultos, precisam 
ser ampliados para conter diversos tipos de textos que circulam intensamente na 
vida social. Na alfabetização, quando se aprende e ensina o código alfabético as 
relações entre letras e sons a primeira forma de explorar os materiais escritos é 
deixar os alunos entrarem em contato com o material folhear, manusear, olhar 
as ilustrações. 

Sem pressão, sem censura, sem cobrança, as crianças conhecem o toque, 
o peso, a cor e o cheiro de livros, revistas e jornais. É um primeiro co-
nhecimento que se faz pelos sentidos, pela afetividade e pelo intelecto. 
(CARVALHO, 2010, p. 15)

Nesse sentido aparecem às ações conscientes do professor para com os 
alunos no ambiente escolar é como se a escola desse acesso à alfabetização, fator 
que se confunde com letramento e com o grau de escolarização: sendo valoriza-
do para a sociedade burocrática que quanto maior o grau de escolarização do 
indivíduo é melhor o seu grau de letramento e seu desempenho para estabelecer 
a comunicação social. 

Visto por esse ângulo a permanência dos alunos na escola garantia aqui-
sição de bens culturais, intelectuais, sociais, econômicos, políticos entre outros. 
E ao mesmo tempo sinônimo de ser estudado é ser educado e de ser estudado é 
saber falar direito, praticas meramente ilustrativas, porque o indivíduo pode ser 
analfabeto e ser letrado por apresentar experiências diversificadas com a leitura 
e a escrita.

A concepção entre letramento e alfabetização aponta uma dicotomia re-
levante do aprendizado no contexto escolar, porque até os dias atuais à escola 
representava uma instituição que promovia, qualificava e selecionava seus alu-
nos em período: bimestrais, semestrais, series e graus, como uma sequência para 
alcançar o aprendizado, e avaliava-os por provas e testes periodicamente e por 
momentos pré-determinados para detectar qual parte dos conteúdos foi suficien-
temente aprendido.

Todavia a relação diante da aprendizagem entre leitura e escrita era ofere-
cida primeiramente pela decodificação do sistema de escrita utilizado pelos pro-
fessores como métodos para alfabetizar tais como: métodos sintéticos, analíticos, 
globais. Colocando os alunos em um mundo restrito de letras, sílabas soltas e 
amplamente dominadas pelas cartilhas. Não podemos negar que essa pratica de 
ensino pelos quais os alunos eram conduzidos, veio historicamente na dimensão 
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de que só eram lidos/escritos textos na escola para cumprir o destino da ativida-
de repassada pelos professores. 

Proporcionando uma nova concepção do termo alfabetização, onde o sim-
ples ato de ensinar/aprender e de ler/escrever, passou a envolver denominações 
e valores culturais mediante a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos 
e o desenvolvimento cientifico e tecnológico. Onde a ampliação do conceito de 
alfabetização estende-se à margem ao que hoje chamamos letramento. Dessa 
forma, conforme os escritos de Kleiman:

Os estudos sobre o letramento hoje em dia, segundo o caminho traçado por 
Paulo Freire há mais de trinta anos, enfatizarem o efeito potencializador, 
ou conferidor de poder, do letramento. As palavras de ordem nos estudos 
sobre o letramento que se volta para a transformação da ordem social, ou 
seja, potencializar através do letramento. (KLEIMAN, 1995, p. 08)

Após o domínio da leitura e da escrita enfatizando a alfabetização, o le-
tramento escolar tem como objetivo transformar e relacionar a informação ad-
quirida em competências para que o leitor possa aplicar os aprendizados dos 
diferentes gêneros textuais e das suas funções no cotidiano escolar e social.   No 
entanto a concepção de ensino da leitura e escrita deverá desenvolver habilidades 
necessárias para o aluno redigir um bom texto e expressar-se adequadamente 
conforme propõe o autor.

Na medida em que possibilita uma leitura crítica da realidade, se constitui 
como um importante instrumento de resgate da cidadania e que reforça o 
engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria 
da qualidade de vida e pela transformação social. (FREIRE, 1991, p.68)

Contudo estamos relacionando experiências pedagógicas da alfabetização 
revendo os conceitos do que é realmente o aprendizado, porque não falamos 
por letras soltas e nem por silabas e sim quando falamos expressamos palavras 
completas, da mesma forma expressam-se as crianças. Porém quando estão ini-
ciando na Educação Infantil o processo de alfabetização acontece por fonemas e 
grafemas, onde o professor esquece que para o aluno ser “sujeito” de sua apren-
dizagem necessita refletir e construir suas hipóteses por meio de textos reais e 
significativos ao seu desenvolvimento cognitivo como um todo.

Sendo um elemento necessário de comunicação entre os homens, o diálo-
go aparece aqui capaz de transformar a realidade social quanto a educacional e 
a pessoal, pois deveria e deve ser usado principalmente no contexto escolar a fim 
de estabelecer relações e oportunidades para os alunos expressarem-se para que 
assim passe de mero telespectador ao artista protagonista, do seu aprendizado, 
como acreditam os seguidores de Paulo Freire na mudança educacional acom-
panhada de mudanças na prática pedagógica do professor, na estrutura política e 
social, para diminuir as desigualdades, porque quando o homem conhece e sabe 
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seus direitos e deveres os solicitam para atingir seus objetivos de acordo com as 
suas necessidades.

Existem várias propostas metodológicas e modelos teóricos para conduzir 
o fazer pedagógico em sala de aula, porém cabe a cada professor escolher e adap-
tar qualquer um a sua pratica operacionalizando circunstancias e oportunidades 
aos alunos. Seja qual for o método escolhido para alfabetizar, o conhecimento 
de suas origens teóricas é importante para o professor preparar-se, cabendo então 
uma ressalva: uma boa aplicação técnica, prática discursiva, tempo, organização, 
atenção, observação das reações das crianças registros dos resultados e a partir 
de então procurar soluções para os problemas dos alunos que não acompanham 
linearmente o aprendizado da turma.  

Repito que para aprender a ler é preciso conhecer as letras e os sons que 
representam, mas é também fundamental buscar o sentido, compreender 
o que está escrito. Os textos podem ser úteis para enfocar estas duas face-
tas da aprendizagem: a alfabetização e o letramento. (CARVALHO, 2005, 
p.49)

A busca pelo sucesso é incessante em todas as áreas profissionais, porém 
na área educacional esta vertente merece uma reflexão crítica, porque ao ensinar 
estaremos promovendo o sucesso ou o insucesso de pessoas que também tem 
sentimentos, por isso quando um professor se inicia na tarefa de alfabetizar deve-
rá procurar realizar um trabalho coletivo para discutir problemas e soluções das 
experiências vividas em sala de aula e assim não perder de vista o objetivo maior 
da alfabetização que é compreender o que foi lido, tirando proveitos da leitura 
para adquirir informações ou por prazer.

2.2 A função da escola no processo de letramento

O grande desafio da escola é promover ações capazes de ampliar os avan-
ços do letramento, dos alunos e dos professores de forma que contribua para a 
formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Para enfrentar esse 
desafio, é essencial que a escola perceba que letrar é muito mais que simplesmen-
te alfabetizar, pois implica ensinar a ler e escrever dentro de um contexto no qual 
a escrita e a leitura façam parte da vida dos indivíduos.

Segundo Koch (2005), a função de formar sujeitos letrados, capazes de 
utilizar a leitura, como função dos usos sociais, parece ser o ideal da escola que 
busca contribuir para formação de leitores e produtores textuais críticos e cons-
cientes de seus papeis na construção da cidadania. 

Se faz necessário dizer que na década de 90 Kleiman (1995) vem buscando, 
a partir de suas reflexões, definições e maneiras de compreender a palavra letra-
mento. Para Marchuschi (2001), o termo letramento surgiu porque apareceu um 
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fato novo para o qual se precisava de um nome, na verdade essa palavra é uma 
tradução da palavra inglesa literacy: os dicionários definem assim essa palavra: 
Literate é, pois o adjetivo que caracteriza a pessoa que domina a leitura e a escrita. 
Há assim, uma diferença entre saber ler e escrever, que se torna alfabetizado, e 
viver na condição de quem sabe ler e escrever e prática a leitura e a escrita. 

Socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não é mais a mesma 
quando não era alfabetizada, ela passa a ter uma condição social e cultural. Não 
se trata, propriamente de mudar de nível ou classe social, mas de mudar o seu 
modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura, sua relação com os outros, 
com o contexto, com os bens culturais.  

Para Marcuschi, palavras novas aparecem quando novas ideias ou novos 
fenômenos surgem. Convivemos com o fato de existirem pessoas que não sabem 
ler e escrever, pessoas analfabetas, desde o Brasil colônia, e ao longo dos séculos 
temos enfrentado o problema de alfabetizar, de ensinar as pessoas a ler e escrever 
em busca de superar o analfabetismo. Esse novo fenômeno só ganha visibilidade 
depois que é minimamente resolvido o problema do analfabetismo e que o desen-
volvimento social, cultural, econômico e político traz novas, intensas e variadas 
práticas de leitura e de escrita, fazendo emergirem novas necessidades, além de 
novas alternativas de lazer, aflorando o novo fenômeno, foi preciso dar um nome 
a ele, nomeando assim de Letramento.

Na perspectiva de Magda Soares (2002), letramento envolve o estado ou 
condição de indivíduos ou de grupos sociais de sociedade letradas que exercem 
efetivamente as práticas sociais de leitura, participam competentemente de even-
tos de letramento. De acordo com tal concepção, os indivíduos ou grupos sociais 
que dominam o uso da leitura e da escrita mantem com os outros e com o mundo 
que os cerca formas de interação, atitudes, competências discursivas e cognitivas, 
que lhes conferem um determinado e diferenciado estado ou condição de inser-
ção em uma sociedade letrada. 

Assim, a leitura se circunscreve como um jogo de descobertas de sentidos, 
que leva o aluno a aprimorar seu grau de letramento, tornando-se apto para criar 
uma articulação com a leitura crítica de mundo, ou seja, ou seja, diálogo entre 
texto e contexto. Na escola, verifica-se um processo de escolarização da leitura 
e da produção textual, atividades estas que são requisitas em sala de aula, tendo 
em vista o consumo rápido de textos. Observa-se, então, um descompasso entre 
as concepções sobre o Letramento e criticidade nas práticas de leitura e escrita 
que circulam fora do espaço escolar, se comparamos tais reflexões com a prática 
da sala de aula. Sendo assim, é importante analisar o que diz Silva:

No ambiente escolar, muitos alunos mostram-se desmotivados, diante de 
um número vasto de paradidáticos que devem ser lidos em função de pro-
va, esquema de leitura de prova, esquema de leitura fixas, questionadas, 
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etc. Dessa forma, o aluno transforma-se em um leitor crítico, de mundo 
articulada à leitura dos textos que circulam dentro e fora da sala de aula. 
(SILVA, 1998, p. 43)

Para o autor, faz-se necessário que a professora busque trabalhar no co-
tidiano em sala de aula percebendo a importância de ler a situação real, obser-
vando a dinâmica da relação entre os alunos, a postura do professor as questões 
que a criança se coloca diante das práticas de leituras realizadas em sala de aula 
oferecidas pelo professor. É a partir daí que se vão construindo hipóteses, criando 
situações de intervenções, interpretando processos e resultados, recriando situa-
ções, sistematicamente a partir de instrumentos utilizados em sala de aula.  

2.3 Alfabetização e letramento: da teoria à prática

Letramento e Alfabetização tornam-se temas quase sempre presentes nas 
discussões atuais. São conceitos frequentemente confundidos ou sobrepostos, é 
importante distingui-los, ao mesmo tempo é importante aproximá-los porque o 
processo de alfabetização ensina-se no processo de letramento embora distinto 
e especifico altera-se e configura-se no quadro do conceito de letramento com 
também este é dependendo daquele. Mas, é fundamental considerar as distinções 
entre esses dois conceitos Kleiman (1995), aborda essa questão como:

Letramento processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da 
escrita em contextos informais e para usos utilitários. A alfabetização: pode 
ser efetivada a margem da instituição escolar, mas é sempre um aprendiza-
do mediante ensino e compreende domínio ativo das habilidades de ler e 
escrever. (KLEIMAN, 1995, p. 38)

A escola aparece preocupar-se mais com a alfabetização, privilegiando 
atividades direcionadas ao ensino-aprendizagem da leitura e escrita, vivencian-
do práticas escolares e artificiais que, na maior parte das vezes, não conseguem 
despertar o prazer no aluno. Assim, ler e escrever torna-se tarefas, nas quais os 
alunos mão conseguem encontrar propósitos claros que despertem o prazer de 
descobrir o mundo contido nos textos, seja, na reorganização e na reconstrução 
de sentidos no ato da produção textual. Torna-se fundamental, então, que a es-
cola seja capaz de aprimorar o grau de letramento dos alunos, aperfeiçoando o 
processo de alfabetização das crianças em suas habilidades de leitura e escrita e 
fazendo com que compreendam a função interativa das práticas de ler e escrever 
textos que circulam socialmente. 

Salientando a importância da concepção de Silva (2003), quando menciona 
que se função da escola é formar cidadão, é preciso investir em projetos que inte-
grem a leitura e a escrita para o exercício da cidadania considerando os novos meios 
e suportes de comunicação. Discutir sobre o ato de leitura remete o que é texto, 



PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: DESTAQUES NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VOLUmE I

159

onde ele começa e onde termina. Segundo Koch, pode-se assim conceituar o texto.

Como uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos sele-
cionados e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal, de modo 
a permitir aos parceiros, na interação, não apenas a depreensão de con-
teúdos semânticos, em decorrência da ativação de processos e estratégias 
de ordem cognitivas, como também a interação de acordo com práticas 
socioculturais. (KOCH, 2005, p. 38)

Assim considera que o texto é um conjunto de palavras ou frases que ga-
nha um sentido quando se estrutura, dialogando assim com a linguagem verbal 
ou não verbal e que transmite mensagens implícitas, considerando o contexto. 
Já que texto é algo que traz em si um sentido, ler é a descoberta deste sentido a 
partir de informações explicitas leitura das linhas e entrelinhas, que exigem do 
leitor um conhecimento de mundo. 

A prática frequente da leitura não só abre assuntos didáticos como sobre 
assuntos diversos, é imprescindível que haja um bom entrosamento do ser huma-
no nas sociedades letradas. Dando-lhes condições de agir com autonomia, já que 
o indivíduo despreparado para a leitura não reúne requisitos que lhes permitam 
levar alguma vantagem no ambiente social ao qual precisa integra-se, mas trans-
formá-lo em um processo historicamente dialético.

Para Soares (2002), o desenvolver práticas de leitura nas séries iniciais de 
maneira a buscar promover a atribuição de significados no ambiente de leitura 
e de escrita, hoje vista que é grande o percentual de alunos não só no Ensino 
Fundamental, mas também no Ensino Superior, em todos os níveis que não pos-
suem habilidades para executar uma leitura eficaz.

Discutir a relação entre o letramento e alfabetização permite dizer que 
é necessário que os indivíduos dominem um conjunto de informações e habi-
lidades mentais que devem ser trabalhadas com urgências pelas instituições de 
ensino. Podemos afirmar que a aquisição do letramento alfabético torna-se in-
dispensável aqueles que vivem e atuam, nas sociedades que supervalorizam a 
escrita, pois terão suas formas de vida, até certo ponto condicionadas por rótulos 
que recebem das instituições de ensino, conforme o nível de aprendizagem que 
demonstrarem ter obtido ao longo da vida escolar, mas sempre haverá o sujeito 
crítico.

Assim o letramento implica em realizar práticas da leitura e escrita diferen-
tes das formas tradicionais. Ser letrado pressupõe assumir mudanças nos modos 
de ler e escrever códigos, sinais verbais e não verbais como imagens e desenhos. 
As práticas de letramento trazem consigo uma série de situações de comunicação 
nunca vivida antes, podem os dizer que tal fenômeno, que se realiza através da 
aquisição e domínio dos vários gêneros textuais, parece satisfazer as exigências 
daqueles que acreditam na sua funcionalidade e utilidade. Portanto, o letramento 
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pode proporcionara aos indivíduos uma concepção política, colocando em pra-
tica conhecimentos de maneira a compreender e intervir na realidade que vive.

A partir da escola republicana essas linhas se entrelaçam formando a tra-
ma. Nasce a concepção do processo de alfabetização que herdamos. Essa con-
quista não garantiu um distanciamento do tradicional que impõe regras a serem 
cumpridas com a criação da escola pública, uma ação que julgava democratizar 
a leitura e a escrita, trouxe consigo a incapacidade de torna-se real ensinando 
apenas uma técnica. 

Desde o início, que esses saberes ensinados como uma aquisição de uma 
técnica, não considerando a diversidade, pressupunha que todos tivessem 
a mesma desenvoltura da correta oralidade do texto e tantas outras que 
eram exigidas. A leitura expressiva como resultado da compreensão surgiu 
depois um passe de mágica, e a escrita como eficaz, foi o resultado de um a 
técnica posta a serviço das intenções do produtor. (BARBOSA, 1991, p. 16)

Os lugares onde a escola mais faz falta são precisamente os que tem poucas 
pessoas escolarizadas denotando a ausência de uma tradição de cultura letrada. 
Surge então fracasso escolar, não como o fracasso de ensino, mais de aprendiza-
gem, responsabilizando o aluno. Soares (2005), afirma que o alfabetismo é um 
conceito complexo, pois engloba um amplo leque de conhecimentos, habilidades 
técnicas, valores, usos sociais, funções e varia histórica e espacialmente. Neste 
contexto, explicito a alfabetização envolve um conjunto de comportamento que 
se caracterizam por sua variedade e complexidade, podendo ser visto como atri-
buto pessoal a ser desenvolvidas habilidades de leitura e escrita individuais ou vai 
muito além, quando é vista como fenômeno cultural, referindo-se a um conjunto 
de atividades sociais.

Portanto, o aprendizado da leitura e escrita condiciona toda a trajetória 
das crianças na escola. Na verdade, ler é muito mais do que um simples ato me-
cânico de decifrar sinais gráficos, é principalmente um ato de raciocínio. O gosto 
pela leitura começa, quando eles veem os pais lendo e demonstrando gostar de 
ler, vão chegando à conclusão de que ler é agradável e divertido. 

Sendo assim, entende-se que o ambiente alfabetizador necessariamente 
precisa propiciar um processo crescente, visando a compreensão e a valoriza-
ção da cultura escrita, do sistema alfabético, desenvolvimento da oralidade e da 
prática da leitura. Porque será que tantas crianças deixam de aprender a ler e a 
escrever. Sendo assim, se a alfabetização tornara leitura uma arte, cujo poeta 
inspira os seus pensamentos num papel em branco com alguns códigos, a serem 
decifrados: palavras, frases. Em seguida, texto ganha sentido ação do leitor. 

3. METODOLOGIA 

 Do ponto de vista metodológico o presente estudo organizou-se em uma 
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perspectiva quantidade de apresentação dos dados. Trata-se de uma pesquisa bi-
bliográfica que envolveu a leitura e reflexão crítica sobre as perspectivas teóricas 
acerca da alfabetização no Brasil e no mundo. Nessa perspectiva, discutimos as 
questões relativas ao tema em diferentes perspectivas destacando as mais rele-
vantes para a formação docente. Nesse sentido, apresentamos a seguir o traçado 
metodológico do nosso trabalho: 

I. A primeira seção da nossa fundamentação teórica dedicou-se, 
especialmente, a apresentar as perspectivas teóricas diretamente 
relacionadas à prática docente. Intitulada de ‘’alfabetizar letrando’’ 
desenvolvemos revisão bibliográfica sobre a alfabetização e sobre 
o letramento, separadamente, para, na sequência, promover uma 
discussão crítica relacionando os dois eixos na relação ensino-
aprendizagem; 

II. A segunda seção, intitulada de ‘’a função da escola no processo de 
letramento’’, foi resultado de diversas leituras sobre as responsabilidades 
da escola no desenvolvimento da leitura, na ampliação dos 
conhecimentos discentes sobre a escrita e da formação docente dos/as 
alfabetizadores/as com essas aprendizagens; 

III. A última seção, intitulada ‘’alfabetização e letramento: da teoria à 
prática’’ desenvolveu revisão de livros, artigos e outros escritos dos 
principais pesquisadores brasileiros que discutem o tema objetivando 
apresentar a reunião de diversos estudos teóricos à prática pedagógica 
contribuindo com uma visão não utópica da realidade educacional e 
possibilitando a reflexão sobre as práticas de ensino. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de toda a discussão realizada entendemos consideramos relevante 
a presente revisão bibliográfica que de forma sistemática apontou conceitos re-
levantes e necessários para o trabalho do/a professor/a alfabetizador/as. Nesse 
sentido, entendemos que o mundo em mutação constante oferece meios de co-
municação que se desenvolvem rapidamente derrubando as fronteiras do conhe-
cimento. Devido a isso exige-se cada vez mais um leitor dinâmico e reflexivo, 
favorecendo o processo de ser letrado. Com esta abordagem, o professor precisa 
repensar a sua prática e observar se o seu trabalho alcança os objetivos necessá-
rios para que seus alunos se insiram nesse novo mundo produzindo as transfor-
mações necessárias. A essa mesma necessidade se aplicam as práticas de ensino 
da escrita, no processo de alfabetização.

A sociedade atual está experimentando cada vez mais as mudanças, e as 
crianças são estimuladas constantemente, através de sons e imagens. Nosso mun-
do está cada vez mais colorido, virtual e interligado. Não podemos mais ignorar 
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a televisão, o vídeo, o cinema, o computador, o telefone, o fax, que são veículos 
de informação, comunicação e aprendizagem.

Portanto, os conhecimentos sobre alfabetização e letramento fazem-se 
cada vez mais necessários para a adequada abordagem didático e teórica do pro-
fessor para a adequada mediação de aprendizagem e ensino na perspectiva da 
aquisição de escrita. É nesse cenário que nos comprometemos a continuar dis-
cutindo o tema e ampliando os horizontes com as novas descobertas teóricas e 
epistemológicas.  
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EDUCAÇÃO E PRÁTICAS ESTRATÉGICAS 
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1. INTRODUÇÃO

A evasão escolar é um problema que tem se intensificado bastante nos úl-
timos anos, principalmente quando colocamos em pauta a realidade das escolas 
públicas (SILVA, 2011; OLIVEIRA, 2021; e NUNES, 2021). Diante de tal cons-
tatação, a escola não pode ficar alheia a essa situação, visto que a evasão causa 
prejuízos tanto para o aluno, que fica fora de seu percurso de aprendizagem, 
quanto para ela (escola) que investe recursos financeiros, pedagógicos e humanos 
na oferta de vagas e que, ao negligenciar tal problema, tem-se como resultado o 
desperdício de seus recursos.

Sabe-se que ao longo dos anos vem surgindo propostas de diferentes for-
mas para diminuir a evasão, mas que, no entanto, não se tem um resultado efe-
tivo, pois o problema permanece. O que nos leva à indagação do que os profes-
sores podem fazer para combater a evasão, constituindo-se assim a problemática 
deste trabalho. Acredita-se que os professores através de metodologias e práticas 
tem a possibilidade de utilizar ferramentas para tornar a educação mais significa-
tiva e mais interessante para o aluno, ao ponto que a evasão não seja uma opção. 
Assim, nesta pesquisa propõe-se utilizar ações voltadas a incentivar o empreen-
dedorismo e a inovação no ambiente escolar como forma de enfrentamento da 
evasão.
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E-mail:danielnss@gmail.com
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Esta temática é de fundamental importância para que se tenha conheci-
mento acerca da contribuição do empreendedorismo e da inovação para o con-
trole da evasão dentro das instituições de ensino. Pois, no momento de elabora-
ção de estratégias para resolver os problemas de evasão, é imprescindível que os 
professores tenham as informações necessárias para tomar decisões que realmen-
te tragam resultados em suas práticas.  Contudo, ao se pensar em uma educação 
embasada no espírito empreendedor e inovador, é fundamental conhecer sua 
contribuição, bem como, conhecer o que os estudiosos pensam sobre essa verten-
te, além de buscar compreender quais as experiências que já existem neste senti-
do. Além de produzir conhecimento, esta pesquisa buscou gerar informações e 
novas perspectivas tanto para a comunidade acadêmica como para a sociedade 
de forma geral; acerca do problema da evasão, levando a comunidade escolar a 
refletir sobre possíveis ferramentas de intervenção. 

Portanto, tem-se como objetivo principal da pesquisa compreender como 
o empreendedorismo e a inovação podem, por meio do exercício dos professo-
res, contribuir no ambiente escolar a fim de minimizar os impactos causados 
pela evasão. Por estratégia, foi utilizado o Instituto Federal de Educação, ciência 
e Tecnologia do Piauí (IFPI) – campus Parnaíba como espaço de investigação 
empírico. Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa sobre 
a utilização do empreendedorismo e da inovação nos projetos de Extensão da 
instituição estudada. E para isso, fez-se necessário compreender o fenômeno da 
evasão, das contribuições do ato empreendedor e inovador para a educação e 
identificar e analisar as ações empreendedoras e inovadoras dos professores no 
ambiente escolar do IFPI campus Parnaíba.

2. COMPREENDENDO A EVASÃO ESCOLAR

A evasão escolar vem ocupando importante papel no cenário de debates, 
discussões e pesquisas na área educacional, sobretudo, porque além de se consti-
tuir como um problema grave para a educação e não existir um método eficiente 
de combatê-la; a evasão escolar é uma problemática de cunho nacional, que está 
em todos os lugares (QUEIROZ, 2011; SANTOS, 2019; e, XAVIER, PIRES e 
SERUFFO, 2019).

De acordo com Meira (2015) e Nunes (2021) é um fenômeno que ainda 
está longe de ser resolvido e vem ganhando destaque nos últimos anos devido à 
preocupação com os altos índices de abandono. Principalmente, porque obser-
va-se que é uma problemática que vem atingindo todo o pais, e praticamente em 
todos os níveis de ensino. A evasão se apresenta como uma fraqueza do sistema 
de ensino brasileiro, gerando preocupação para todos os elementos envolvidos 
com esta realidade como gestores, professores, família e alunos; e que, precisa ser 
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compreendido para que se possa, enfim, se achar melhores meios de enfrentar o 
problema.

Nesse sentido, Silva (2011), Oliveira (2021) e Nunes (2021) destacam que 
a evasão escolar no Brasil é um problema que vem se agravando ano a ano e se 
faz presente, principalmente, nas escolas da rede pública. Fazendo-se urgente a 
necessidade de que tanto os governantes quanto as próprias instituições escolares 
coloquem em prática estratégias que se destinem a combater essa problemática, 
pois se não combatida, tanto a escola perde, quanto o aluno também perde com 
esta situação.

Num olhar mais profundo sobre o problema, constata-se que os aspectos 
que dão continuidade a realidade da evasão escolar podem ser tanto externos à 
instituição (fatores relacionados à pessoalidade do aluno, à família, trabalho e 
de interesse pessoais) quanto internos (fatores relacionados à instituição, profes-
sores com didática inadequada, dificuldade de aprendizagem, não acompanha-
mento do ritmo escolar, desinteresse com as disciplinas, entre outros) (SALES; 
CASTRO; DORE, 2013). 

Seja por meio de fatores externos ou internos, o que de fato se pode com-
preender é que os efeitos da evasão são reais e ocorrem e se efetivam dentro 
da escola, através do abandono escolar. É nesse sentido que Bourdieu Passeron 
(1975), citado por Silva (2011, p. 5); afirma que nessa relação prevalece o peso 
dos fatores internos à instituição, pois de fato “a escola é responsável pelo suces-
so ou fracasso dos alunos”. 

Sobretudo, ressalta-se a defesa que alguns pesquisadores fazem acerca da 
responsabilidade da instituição sobre a permanência do aluno. Tais pesquisado-
res expressam a ideia de que “a escola é responsável pelo sucesso ou fracasso dos 
alunos, principalmente daqueles pertencentes às categorias pobres da população, 
explicando teoricamente o caráter reprodutor dessa instituição compreendida 
como Aparelho Ideológico de Estado (AIE)” (BOURDIEU-PASSERON, 1975 
apud SILVA, 2011, p. 5).

Rumberger (2011) faz uma análise sobre o contexto escolar e a evasão, e 
dentro desta abordagem o autor destaca que a escola tem elementos que podem 
contribuir significativamente para que o aluno se evada de seu curso: a compo-
sição do corpo discente; características estruturais; recursos escolares e políticas 
e práticas. Portanto, a instituição escolar tem grande responsabilidade sobre a 
permanência do aluno em sala de aula, primeiramente procurando resolver os 
problemas que possam causar diretamente a evasão, e em seguida, desenvolven-
do ações que contribuam para a atratividade do ensino que é ofertado (SANTOS, 
2019; e, XAVIER, PIRES e SERUFFO, 2019).

Sabe-se que a escola tem o papel de planejar, organizar e oferecer o ensino, 
e, sobretudo, ela é responsável diretamente pelo sucesso escolar de seus alunos. 
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Portanto, cabe à instituição, com seu papel social, assumir a missão, junto a seus 
professores, de buscar estratégias e propor soluções para enfrentar os problemas 
ligados à educação, destacando-se aqui o caso da evasão escolar. 

Diante dessa situação de aumento da evasão escolar, as instituições e os 
professores são levados a chamar a responsabilidade para si, procurando desen-
volver meios para barrar os efeitos deste problema. Nisso, cada instituição com-
bate à evasão da maneira que sua gestão acredita ser melhor. Certamente, um 
dos passos de enfrentamento da problemática é melhorar o processo de ensino/
aprendizagem, no sentido de torná-lo ainda mais ativo, atrativo e interessante 
para que o aluno se identifique com esse processo e assim permaneça. Desta 
forma, as práticas docentes podem se constituir em cenário de desenvolvimento 
de estratégias significativas para auxiliar nesse contexto.

2.1 O conceito de evasão escolar

Para melhor compreensão desta discussão, faz-se necessário o estabele-
cimento da conceituação do que é evasão escolar.  Neste sentido, GÓMEZ e 
BELMONTE (2020), compreendem a evasão como um problema social, causa-
do pela desigualdade de oportunidades. Já para Dore e Lüscher (2011) a evasão 
pode ser averiguada a partir de algumas situações, como por exemplo, quando o 
aluno sai da instituição ou do sistema de ensino, ou mesmo quando este resolve 
abandonar a escola. No mesmo rumo, Silva (2013, p 62) esclarece que “consi-
deram-se evadidos os alunos que frequentaram, por algum período, a Instituição 
[...] e depois deixaram de comparecer à escola, sem fornecer uma explicação 
para a unidade de ensino”. 

E na concepção de Johann (2012, p. 65), a evasão é um fenômeno caracte-
rizado pelo “abandono do curso, rompendo com o vínculo jurídico estabelecido, 
não renovando o compromisso ou sua manifestação de continuar no estabeleci-
mento de ensino. Esta situação de evasão é vista como abandono, sem intenção 
de voltar, uma vez que não renovando a matrícula rompe-se o vínculo existente 
entre aluno e escola”.

De acordo com os autores Rumberger (2004), Gómez e Belmonte (2020), 
é muito difícil conceituar e explicar a evasão escolar, pois são muitos os fatores 
que influenciam na sua ocorrência e, portanto, que podem ser importantes na 
hora de estabelecer o conceito de evasão.        

Para o desenvolvimento deste trabalho conceituou-se evasão escolar como 
sendo a situação em que o aluno regularmente matriculado resolve sair do curso 
que frequenta, independentemente dos motivos e do fato do aluno se matricular 
ou não em outra instituição; configurando-se assim, o rompimento de seu per-
curso educacional, e por consequência, a não conclusão do curso.
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3. EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: FERRAMENTAS 
DOCENTES 

A instituição educacional objeto desta investigação foi o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI, mais especificamente em seu 
campus localizado na cidade de Parnaíba. O IFPI é uma instituição pública, de 
âmbito federal, que conta com uma estrutura tecnológica, humana e material de 
excelência. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí é a princi-
pal instituição voltada para a educação profissional e tecnológica no esta-
do. Contando, em 2017, com 20 campis, espalhados por todo o estado. E 
ofertando os mais variados cursos de formação profissional, adequando em 
cada região, a oferta de curso em compatibilidade do desenvolvimento da 
economia local e regional (ROSA, 2017, p. 1295-1296).

O Instituto Federal do Piauí entre outras coisas, vem se destacando na 
oferta de cursos técnicos. Trazendo para cada região do estado, os cursos que 
mais se adequem a cada realidade.

Contudo, no caso especifico da educação profissional técnica de nível 
médio, embora tenha havido nos últimos anos uma intensificação na oferta 
do número de vagas em nosso país, o que se pode constatar é que houve tam-
bém um quadro de expressivo abandono dessas vagas (SILVA; PELISSARI; 
STEIMBACH, 2012; ROSA 2017; e, DIAS E BOSSI, 2021). 

Nessa perspectiva, mesmo o IFPI sendo a principal instituição de edu-
cação profissional do estado do Piauí e com toda sua atratividade educacional, 
passa pela realidade da evasão escolar. De acordo com Silva (2013), Rosa (2017), 
e Dias e Bossi (2021) de uma forma geral, a rede federal passa por uma situação 
de preocupação, pois de acordo com estudos, menos de 40% dos alunos de cur-
sos técnicos da rede conseguem concluir o curso; ainda segundo o autor, o IFPI 
está entre as três intuições detentora das piores taxas de conclusão de toda região 
nordeste.

Fica evidente a necessidade das instituições, diante de um cenário de ex-
pressivo abandono; desenvolverem ferramentas que sirvam de estratégias para o 
enfrentamento desta problemática. E surge nesta perspectiva, o empreendedoris-
mo e a inovação como possíveis fermentas docentes no uso de práticas inovadora 
e atrativas.

3.1 Empreendedorismo

Os estudos de Baggio (2014), Trindade e Parada (2020), Oliveira et al. 
(2019), Costa (2020) definem o empreendedorismo como sendo a relação de al-
guns aspectos como, por exemplo, a iniciativa de criar algo novo, a utilização 
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com criatividade daquilo que é disponível, transformação do ambiente social em 
que se vive e por fim, assumir riscos.   

 Para Drucker (1987, p. 36) o empreendedorismo “sempre está buscando a 
mudança, reage a ela, e a explora como sendo uma oportunidade”. 

O termo empreendedorismo ainda é concebido erroneamente por mui-
tos num sentido estritamente mercadológico, no entanto, empreender vai muito 
além de criação de novos produtos e mercados, pois, segundo Guimarães e Lima 
(2016, p 39) “por falta de conhecimento dedicado ao tema, muitos entendem 
que esta temática está afeita ao espaço empresarial”. Nessa perspectiva, Baggio 
(2014), esclarece o verdadeiro sentido do empreendedorismo:

O empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer aconte-
cer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com si-
nergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em de-
safio permanente às oportunidades e riscos. É assumir um comportamento 
proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. O empreendedo-
rismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas 
potencialidades racionais e intuitivas. É a busca do auto-conhecimento em 
processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura para novas 
experiências e novos paradigmas. (BAGGIO, 2014, p 26, grifo nosso).

De acordo com Santos (2013) o empreendedorismo não se limita ao am-
biente coorporativo e quando o termo é abordado na educação, tem-se a perspec-
tiva de uma aprendizagem proativa e de uma educação com novas abordagens. 
E assim a autora define que “o conceito de empreendedorismo [...] demonstra 
a necessidade dos educandos de terem atitude proativa e, também, de seus edu-
cadores mostrarem novas abordagens dos velhos assuntos” (SANTOS, 2013, p. 
44). Contudo, o conceito de empreendedorismo aqui aplicado precisa ter “como 
pano de fundo uma correta compreensão do termo em seu contexto do ensi-
no-aprendizagem. Tem, portanto, caráter teleológico, como ato intencional, vi-
sando ao emprego de metodologias ativas, inovadoras e transformadoras das 
práticas” (GUIMARÃES E LIMA, 2016, p. 46).

Lopes (2010, p. 4) compreende que “toda a educação que visa o desenvol-
vimento social poderia também ser considerada uma educação para desenvolvi-
mento da atitude empreendedora”. 

Portanto, o conceito próprio de empreendedorismo que se aplica nesta 
pesquisa é a de que o ato de empreender ocorre através de todo projeto ou ação 
seja do sistema, da instituição, dos professores ou de qualquer um dos demais 
servidores da educação, onde haja envolvimento da educação com os seguintes 
aspectos: transformação com criatividade e proatividade dos recursos disponí-
veis na comunidade escolar em algo diferente daquilo que já é usual, o encontro 
de oportunidades que levem a uma educação motivadora, o engajamento de re-
criar ambientes de aprendizagens, a busca por novas ideias e oportunidades que 
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tornem a educação mais significativa e sobretudo, a descoberta - em cima do que 
é disponível e cotidiano - de oportunidades na instituição que levem ao gosto 
pela participação dos indivíduos, ali presentes, com criatividade e motivação.

Desta forma, utiliza-se neste trabalho a perspectiva de que o empreende-
dorismo é uma potencial ferramenta da educação, no sentido de torná-la fonte 
de criatividade e motivação. Acredita-se, portanto, que empreender no sentido 
educacional é o desenvolvimento do processo educativo por meio de atitudes que 
visem ao proveito dos recursos disponíveis no meio educacional que tornem o 
processo atrativo e, principalmente, motivador. 

3.2 Inovação

A inovação pode ser compreendida como a implementação de um serviço 
novo ou melhorado (OCDE, 2006). Quando se pensa em inovação, geralmente 
vem à mente a criação de algo novo. Na perspectiva adotada nesta pesquisa, 
direcionou-se o conceito de inovação para a ideia de melhoramento do processo 
educacional através de atividades curriculares novas ou renovadas, ou seja, é a 
criação de algo novo ou a melhoria de um processo já existente.

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 
ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 
de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negó-
cios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE, 
2006, p. 55, grifo nosso).

Portanto, a partir das perspectivas apresentadas anteriormente pode-se 
entender que as instituições enquanto ofertantes de serviço educacional, têm a 
possibilidade de ofertar um processo educacional novo ou significativamente me-
lhorado, trazendo algo que é novo para a educação. E isso quer dizer que, um 
projeto ou ação pode ser considerado inovador quando cria novidades em seu en-
sino ou pelo menos modifica a forma como desenvolve seu processo educativo, 
buscando assim, tornar sua educação algo significativo e melhorado.

Já a perspectiva de utilizar a inovação como ferramenta de combate à eva-
são, é pensada neste trabalho com a intenção de colocar em pauta uma forma 
diferenciada de educação, enriquecida pelo novo. Visto que estamos diante da 
modernidade e da tecnologia, então porque não trazer para o ambiente educa-
cional a inovação que o mundo moderno oferece? Isso porque uma educação 
mais significativa e interessante, pode servir de ferramenta para manter o aluno 
em sala de aula. Nesse sentido, Guimarães e Lima (2016) compreendem que 
além da inovação transformar e emancipar a educação, deve-se entendê-la como 
uma forma de adoção de instrumentos que são disponíveis na própria escola 
atribuídos à função de fornecer condições positivas para que a educação seja 
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de fato transformadora e condutora de emancipação cultural, política, social e 
econômica, mas, sobretudo, os autores entendem que a inovação deve “realizar 
a transposição didática e no conteúdo que orienta o comportamento didático-pe-
dagógico” (GUIMARÃES E LIMA, 2016, p. 36).

Santos (2013, p. 44) afirma que “o conceito de inovação pode ser tradu-
zido na educação como uma forma de melhorar processos de aprendizagem e, 
com isso beneficiar os educandos com seu culturamento”. O empreendedorismo 
e a inovação são ferramentas que podem funcionar no campo educacional como 
um diferencial em todo o processo desde o planejamento até a execução das 
ações; cada uma delas tem seus meios. No entanto, quando estas ferramentas são 
colocadas juntas rumo ao alcance de um objetivo comum, pode-se intensificar 
significativamente os bons resultados. 

Drucker (2005) faz uma relação entre empreendedorismo e inovação e 
afirma que é através da inovação que é possível explorar mudanças e oportunida-
des, podendo ser aprendida e praticada. Nesse sentido, afirma que “a inovação é 
o instrumento especifico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a 
mudança como uma oportunidade para um negócio diferente. Ela pode bem ser 
apresentada como uma disciplina, ser apreendida e ser praticada” (DRUCKER, 
2005, p. 25).

De acordo com Guimarães e Lima (2016, p. 42) “é fato que empreende 
quem inova” e esta afirmação, possibilita-nos inferir que toda vez que a gestão de 
uma instituição age com inovação em seus processos educacionais, ela está agin-
do com atitude empreendedora. Por exemplo, quando a instituição estimula seus 
professores a desenvolverem ações incluindo o empreendedorismo e a inovação 
em suas práticas educativas. De fato, o novo deve ser buscado e os processos 
formativos devem percorrer novos caminhos. Os professores devem estarem em 
constante busca de envolver os alunos numa educação que seja significativa, ou 
seja, um educar que seja cada vez interessante para o estudante, ao ponto de este 
querer estar em sala de aula. Mas existe a necessidade de se ter um certo cuidado, 
pois os autores supracitados alertam que empreender no espaço escolar “não é 
simplesmente o uso de um jargão a ser oficializado em discursos para ouvidos 
pouco atentos, mas a faculdade do professor em conceder à descoberta de novos 
percursos cognitivos, repactuando os acordos tácitos estabelecidos com seu gru-
po de alunos” (GUIMARÃES E LIMA, 2016, p. 46).

O empreendedorismo e a inovação, quando levados ao sentido de instru-
mento de uma educação criadora, com um processo educativo embasado nas 
novidades e atualidades do mundo contemporâneo, pode-se imaginar serem es-
tas as ferramentas de formação de uma educação comprometida com o novo e, 
fundamentalmente, ferramentas de enfrentamento do problema da evasão.

Essas duas ferramentas podem ser de grande eficiência para o exercício 
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docente no combate à evasão, no entanto para utilizá-las de forma adequada 
exige certos compromissos por parte dos educadores, pois levar para a sala de 
aula estes conceitos “exige do educador uma vivência holística, para que possa 
identificar as principais dificuldades dos educandos no que tange aos compo-
nentes ensinados e, avaliar de que forma poderá tornar o ensino mais claro e 
dinâmico” (SANTOS, 2013, p. 44). Nessa perspectiva, compreende-se que existe 
uma necessidade das instituições e professores elaborarem estratégias para tornar 
a aprendizagem mais significativa no enfrentamento da evasão escolar. E essas 
estratégias podem envolver tanto a inovação quanto o empreendedorismo. 

3.3 Uma experiência de sucesso do uso da inovação e do empreendedorismo como 
ferramenta de enfrentamento da evasão escolar

A comprovação da efetividade do empreendedorismo e da inovação, en-
quanto ferramentas de gestão na luta contra a evasão, é possível através do re-
lato de uma experiência descrita no livro: “Experiências inovadoras de ensino e 
aprendizagem”, livro organizado por Edson Sadao Iizuka em 2015, que traz a 
história de um projeto desenvolvido pela Professora Joana D’Arc Félix de Sousa, 
da Escola Técnica Estadual Prof. Carmelino Corrêa Júnior, criada em 1958 e si-
tuada  na cidade de Franca (SP), com o título “CURTEENDEDORISMO: uma 
economia doméstica criativa como alternativa de combate à pobreza” (IIZUKA 
, 2021).

O relato da experiência começa com a descrição de um problema: “des-
de 2009, a evasão escolar tem sido um dos maiores problemas enfrentados pela 
nossa escola, principalmente no curso técnico em Curtimento” (IIZUKA, 2021, 
p. 121). De acordo com o livro “Experiências inovadoras de ensino e aprendi-
zagem”, trata-se de um projeto que foi desenvolvido com alunos de faixa etária 
entre 16 e 55 anos estudantes do ensino técnico, aliando o empreendedorismo 
e a inovação com o objetivo de contribuir para a redução da evasão escolar, in-
centivar o espírito empreendedor dos alunos e elevar a autoestima dos alunos 
(IIZUKA, 2021).

A professora responsável pelo projeto introduziu em suas aulas de cur-
so técnico, o desenvolvimento do “CurtEENDEDORISMO” (Palavra criada 
pela professora responsável pelo desenvolvimento do projeto com a intensão de 
expressar o uso do empreendedorismo no curso técnico em curtimento, sendo, 
portanto, a junção das iniciais do curso CURT + EENDEDORISMO). Que en-
volveu a conscientização dos alunos em relação ao meio ambiente, os danos, as 
formas alternativas e novas de desenvolver o trabalho com o couro de animal e 
como os alunos deveriam despertar o interesse pelo curso, estimulando a criativi-
dade, a inovação e o empreendedorismo.
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Ainda de acordo com o livro citado, além de ter sido premiado pelos bons 
frutos, o projeto trouxe como resultados “a experiência inovadora de ensino e 
aprendizagem ampliou e consolidou o diálogo entre diferentes atores: direção, 
coordenação, professores, alunos, indivíduos e famílias de baixa renda da co-
munidade” (IIZUKA, 2021, p 124,). E, principalmente, “reduziu a evasão es-
colar, aumentou a autoestima dos alunos, gerou novas oportunidades de empre-
go e renda para os estudantes recém-formados e, principalmente, consolidou-se 
com uma nova metodologia de ensino para o curso técnico em Curtimento” 
(IIZUKA, 2021, p 125).

O relato supracitado permite-nos inferir que a inovação e o empreendedo-
rismo se utilizados de forma estratégica podem ser grandes aliados da educação 
no enfrentamento da evasão. Na experiência tratada obteve-se resultados efeti-
vos, pois de fato a evasão foi reduzida. Foi possível identificar que o exercício do-
cente pode engajar atos de empreendedorismo e inovação e ser de fato estratégia 
contra a evasão escolar.

4. METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado por meio do método cientifico-tecnológico de-
senvolvido por Nascimento-e-Silva (2019). O método cientifico-tecnológico pos-
sibilitou que o trabalho alcançasse resultados através de quatro etapas básicas: 
questão norteadora, a busca de dados, a organização de conteúdos e por fim, a 
estruturação das respostas. O objetivo estabelecido foi o de revelar como o ato 
de empreendedorismo e de inovação podem ser utilizados pelos professores na 
minimização dos impactos causados pela evasão escolar. E devido à necessida-
de de embasamento teórico, foram utilizadas informações atuais produzidas por 
autores das áreas de educação, mais especificamente da evasão escolar, além de 
autores que tratam de temas sobre empreendedorismo e inovação. Nesse senti-
do, a pesquisa desenvolvida constitui-se de cunho bibliográfica, que segundo Gil 
(2008) é um tipo de pesquisa desenvolvida através de materiais já elaborados e 
disponíveis constituindo-se, principalmente, de livros e artigos científicos. Foi 
utilizada, também, a pesquisa documental, que ainda de acordo com Gil (2008) 
é muito parecida com a pesquisa bibliográfica, no entanto a diferença se faz na 
natureza das fontes, pois a pesquisa documental vale-se de materiais que ainda 
não receberam um tratamento analítico, ou seja, ainda não foram objetos de 
estudo e não consta em materiais elaborados em bibliografias disponíveis, que 
foi o caso da análise dos registros da coordenação de Extensão do IFPI, Campus 
Parnaíba, no ano de 2021.
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5. DISCUSSÃO DAS AÇÕES EMPREENDEDORAS E INOVADORAS 
NO IFPI - CAMPUS PARNAÍBA

Após a compreensão do papel do empreendedorismo e da inovação como 
ferramentas docentes na busca da minimização dos efeitos da evasão escolar, 
faz-se necessário analisar “se e como” o IFPI - campus Parnaíba, tem utilizado 
destas ferramentas em seus projetos de extensão. Esta análise foi realizada por 
meio de uma pesquisa documental, através da coordenação de Extensão, que é 
o setor responsável por acompanhar o planejamento e a execução dos projetos 
educacionais de Extensão propostos pelos servidores da instituição.  

Os projetos analisados foram desenvolvidos no ano de 2021, no IFPI - 
campus Parnaíba e foram classificados em três categorias: empreendedor, inova-
dor e outros, conforme descrito no Quadro 1 abaixo:

	Empreendedor: projetos que buscam tornar a educação algo mais 
significativo e motivador para os alunos através do desenvolvimento 
de ações criativas e proativas; utilizando-se dos recursos disponíveis 
na comunidade escolar em algo diferente daquilo que já é usual. Ou 
seja, quando a instituição encontra nela mesma, oportunidade de 
trazer algo diferenciado para o ensino, como a recriação de ambien-
tes de aprendizagens e a busca por novas ideias. 

	Inovador: projetos que buscam construir algo novo ou melhorar o 
que já existe na instituição, na perspectiva de trazer para o processo 
educacional algo que seja ou que se transforme em novo. Assim, um 
projeto classifica-se como inovador, quando traz a proposta de algo 
que ainda não faz parte do cotidiano da instituição.

	Outros: projetos que se aplicam a fins diversos, tendo como abor-
dagem principal o social, o cultural etc., não se relacionando direta-
mente com o ensino/aprendizagem. 

Foram desenvolvidos no ano de 2021, um total de 17 projetos de extensão, 
sendo 8 em caráter empreendedor, 6 inovadores e 3 projetos classificados como 
outras categorias. Portanto, respondendo as indagações iniciais desta pesquisa, 
o IFPI – campus Parnaíba, utiliza sim do empreendedorismo e da inovação em 
seu processo educacional.  
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Tabela 1- Projetos de extensão que foram desenvolvidos em 2021.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2022).

Levando em consideração estes dados, acredita-se que o empreender e o 
inovar, quando postos como ferramentas de desenvolvimentos do ensino de uma 
instituição, seguem no rumo de uma educação permeada por “metodologias ati-
vas, inovadoras e transformadoras das práticas” (GUIMARÃES E LIMA, 2016, 
p. 46). Além disso, ações empreendedoras e inovadores têm o potencial de guia-
rem para a oferta de uma educação que acompanha as novidades do mundo, 
que seja proativa e que leve os alunos a se sentirem atualizados e realizados em 
sua aprendizagem e que poderá ser uma ferramenta efetiva contra a realidade da 
evasão escolar (SANTOS, 2019; e, XAVIER, PIRES e SERUFFO, 2019).
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Gráfico 1 – Projetos de extensão desenvolvidos pelo IFPI-Parnaíba em 2021

Fonte: Desenvolvido pelos Autores.

Os projetos analisados e apresentados por meio da tabela 1 e do Gráfico 
1 refletem o caráter do ensino desenvolvido pelos professores do IFPI - Campus 
Parnaíba, sendo possível, diante da análise, identificar que o empreendedorismo 
e a inovação, de fato, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem da insti-
tuição. E, se fossem colocados o empreendedorismo (47%) e a inovação (35%) 
como categoria única, enquanto ferramentas da educação, tem-se um total cor-
respondente a 82% dos projetos institucionais de extensão. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho conseguiu revelar como o empreendedorismo e a inovação 
podem ser utilizados pelos professores na diminuição dos impactos causados 
pela evasão escolar. De acordo com as informações obtidas através desta pesqui-
sa foi possível concluir que o empreendedorismo e a inovação podem ser, de fato, 
ferramentas docentes no enfrentamento da evasão escolar. Isso pode ser consta-
tado através do relato de experiência apresentada na seção 3.1, no qual houve, 
por parte de uma professora, a intencionalidade de combater a evasão a partir de 
ações empreendedoras e inovadoras, tendo como resultado a efetiva redução da 
evasão escolar. Além disso, auxiliou na compreensão de que os professores tem 
o potencial de desenvolver uma educação que empreenda e inove, tornando o 
processo educacional algo atraente para o aluno através de metodologias novas, 
dinâmicas, ensino proativo dentro e fora de sala de aula, com aproveitamento de 
todos os recursos educacionais disponíveis.

Já com relação à instituição posta em análise, o IFPI - campus Parnaíba, 
foi possível identificar, através dos projetos de Extensão desenvolvidos no ano 
de 2021, que o espirito empreendedor e inovador estão atrelados ao processo 
de ensino-aprendizagem desta instituição. Os projetos de Extensão do cam-
pus de Parnaíba, demonstraram que o empreendedorismo e a inovação juntos 
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correspondem a 82% dos projetos. Pode-se, portanto, concluir que a gestão ins-
titucional tanto do IFPI - campus Parnaíba, quanto de quaisquer outras institui-
ções que também sofram com o problema da evasão escolar, devem estimulares 
os professores a investirem no uso de ações empreendedoras e inovadoras como 
caminho para combater a evasão escolar. Na oferta de uma educação motivadora 
e interessante. 

Concluiu-se, ainda, que o potencial destas ferramentas de combate à eva-
são está no fato das mesmas terem a possibilidade do desenvolver metodologias 
ativas e ações inovadoras, que levem o aluno a se sentir verdadeiramente integra-
do no ato educacional, tornando assim o processo educacional mais dinâmico, 
interessante e motivador. O mundo está em constante transformação e avanços, 
e a educação não pode ficar alheia a essas transformações e oferecer um modelo 
de ensino retrogrado. Pelo contrário, a educação tem hoje o grande desafio de 
acompanhar os avanços do mundo e trazer para a sala de aula toda a atrativida-
de que faça o aluno ter o interesse de permanecer ali e desenvolver-se enquanto 
aprendiz. Cabe neste momento, ressaltar a necessidade de que haja consciência 
por parte dos professores, da gestão institucional e da comunidade escolar sobre 
a importância do que é o empreender e o inovar para o processo educativo.
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EDUCAÇÃO EM DEBATE: DESAFIOS DO ENSINO 
DE CIÊNCIAS EM TEMPOS DE FAKE NEWS PARA 

DIFUSÃO DA VERDADE TESTADA.
Abraão Danziger de Matos1

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

1. INTRODUÇÃO

O período atual, considerado por muitos como a época da pós-verdade e a 
disseminação massiva de notícias falsas alertaram os brasileiros para um grande 
desafio: verificar autenticidade das informações fornecidas em domínio público. 
Muitos cidadãos divulgam informações, sobretudo, nas redes sociais, sem bus-
car a veracidade do que está diante de si. Consequentemente, isso tem impacto 
direto nas escolas, pois os alunos também realizam pesquisas sem verificarem a 
origem das informações coletadas e se realmente são verídicas, proporcionando 
assim, uma cultura desprovida de hábitos de leitura crítica e reflexiva, além de 
incentivar a divulgação de notícias duvidosas. 

A rede mundial de computadores permite um grande fluxo de informa-
ções, nela os usuários consomem informações, mas também as produzem por 
diferentes meios (O’REILLY; BATTELLE, 2009).Essas possibilidades vêm sen-
do exploradas pelas atuais gerações de estudantes, nativos digitais (PALFREY e 
GASSER, 2008), que por já estarem familiarizados com as diferentes tecnologias 
digitais, conseguem explorar e interagir com as inúmeras informações.

Como essas referidas tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas no 
cotidiano, Kenski (2003) afirma que elas representam uma expansão das possi-
bilidades de comunicação e informação, gerando novas formas de aprendiza-
gem, e, analogamente às diferentes “eras tecnológicas” da humanidade A épo-
ca da pós-verdade e a disseminação massiva de notícias enganosas alertaram 
os brasileiros para um grande desafio: verificar autenticidade das informações 
fornecidas em domínio público. Nessa perspectiva, é incontestável que entre as 
esferas do conhecimento, a ciência é a mais prejudicada em era de fake news, e a  
educação sempre foi a melhor estratégia para combater as informações erradas 

1  Formado em Gestão de Negócios pela Fatec/BS, com especializações na área da Educa-
ção, Administração e Informática bem como mestrando em Educação pela ACU -Absou-
lute Christian University. E-mail: estudantegc@gmail.com.
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que circulam em diferentes âmbitos sociais (LIBÂNEO, 1984). Com isso, o ob-
jetivo deste trabalho é voltar olhares para essa problemática na qual torna-se 
fundamental buscar meios para impedir a propagação de notícias falsas e assim, 
contribuir para a construção de um conhecimento realmente reflexivo e crítico 
que ultrapasse as linhas do campo teórico. Para desenvolvimento deste artigo, 
adotou-se a abordagem qualitativa, bibliográfica mediante caráter exploratório. 
A coleta de dados foi realizada em meio à consulta de livros, artigos em repositó-
rios e revistas especializadas no assunto. Mediante pesquisas, conclui-se que des-
baratar as mentiras, conduzir o assunto com estro, fazendo os alunos associarem 
os conteúdos às suas próprias experiências, e mostrando-lhes exemplos efetivos e 
verdadeiros de fatos, usando as próprias tecnologias para guiá-los por caminhos 
confiáveis, torna-se um preceito importante não apenas no combate às fake news, 
mas sobretudo para a difusão perene da verdade testada e aceitável.

Cabe ressaltar que as falsas informações passaram a propagar-se na socie-
dade, antes mesmo das tecnologias. Na época, as notícias eram divulgadas por 
meio da oralidade entre aqueles que objetivavam denegrir a imagem de alguém 
ou simplesmente falar mal de outrem (MONTEIRO et al., 2018). Porém, com 
o aparecimento das mídias sociais a divulgação de fake news, tomou proporções 
irreprimíveis no mundo. 

Isso levou à criação de canais de mídia e informação, conteúdos jornalís-
ticos e até programas televisivos sobre a importância de verificar a autenticida-
de do se encontra disponível na internet a fim de evitar que notícias enganosas 
sejam redistribuídas, principalmente no cenário das escolas, haja vista que tais 
espaços possuem princípios de formação para a cidadania e desenvolvimento de 
habilidades e competências para enfrentar as complexidades do cotidiano e do 
mundo do trabalho (SANTOS; JÚNIOR, 2019).

Assim, considerando o exposto, este estudo justifica-se mediante interesse 
na investigação de como o processo educativo é influenciado pelas fake news.  
Dessa forma, o intuito é voltar olhares para essa problemática na qual torna-se 
fundamental buscar meios para impedir a propagação de notícias falsas e assim, 
contribuir para a construção de um conhecimento realmente reflexivo e crítico 
que ultrapasse as linhas do campo teórico.

Para desenvolvimento deste artigo, adotou-se a abordagem qualitativa, bi-
bliográfica mediante caráter exploratório. A coleta de dados foi realizada em 
meio à consulta de livros, artigos em repositórios e revistas especializadas no 
assunto. Dentre os teóricos utilizados a fim de complementar os saberes já exis-
tentes acerca da temática, destaca-se: Neves e Borges (2020), Neto et al. (2020) e 
Santos e Júnior (2019).
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 FAKE NEWS: DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Embora considerado uma expressão nova, o movimento conhecido como 
fake news teve origem no século XIX. O termo tornou-se mais frequente na mídia 
internacional, com pico durante a campanha presidencial nos Estados Unidos da 
América, onde alguns candidatos foram abordados por notícias falsas que afeta-
riam o desempenho de suas campanhas (NEVES; BORGES, 2020).

Desta forma, as fake news ou no português “notícias falsas” atualmente são 
utilizadas para ludibriar leitores por meio da dispersão de conteúdos chamativos, 
mas enganosos com a finalidade de ganhos econômicos e/ou políticos. 

Gelfert (2018) denomina fake news como uma espécie de ferramenta para 
desinformação. Assim, as consequências desencadeadas a partir de tal ferramen-
ta é a formulação de falsas crenças por parte dos usuários. O autor evidencia ain-
da, que a problemática em volta das fake news refere-se ao fato de que elas consti-
tuem um fenômeno sócio-político e consegue alcançar um número relevante de 
sujeitos. Consequentemente, em um cenário de tomada de decisões, a influência 
dessa ferramenta desinformativa pode ser catastrófica, como ocorre por exemplo 
em casos de rejeição e apoio à candidatos, projetos de lei, etc. 

Outras características das fake news foram apresentadas por Tandoc Jr; 
Lim e Linh (2018). Os autores indicaram seis métodos pelos quais as notícias 
falsas são disseminadas nas mídias sociais: paródia, notícia fabricada, notícia 
manipulada, publicidade, propaganda e sátira. Independentemente do método o 
qual se apropria, as fake news, geralmente, se apresentam de forma atrativa com o 
intuito de despertar a curiosidade e interesse daqueles que as veem. 

2.2  O ESPAÇO DAS FAKE NEWS NAS MÍDIAS SOCIAIS

Atualmente, se tem discutido acerca dos termos: mídias sociais e redes 
sociais. Assim, o prosseguimento desta discussão depende da compreensão a 
respeito de tais palavras, haja vista que muitos as confundem. Assim, baseado 
na explicação fornecida por Neves e Borges (2020), ressalta-se que ambos são 
termos que já existiam antes mesmo da internet surgir. No entanto, foi somen-
te com o aparecimento das ferramentas digitais que as palavras passaram a ser 
adaptadas à web mudando constantemente suas formas e maneiras de utilizá-las. 

Nessa perspectiva, as redes sociais, cujo objetivo é aproximar indivíduos 
com interesses em comum, referem-se diretamente à relacionamentos. O mesmo 
vale para o ciberespaço no qual as redes sociais digitais cumprem a mesma fun-
ção, isto é, são espaços on-line onde os indivíduos interagem, expressam ideias e 
compartilham interesses comuns. Por outro lado, a mídia social é definida como 
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um canal de dispersão e disseminação de informações. É uma ferramenta de 
comunicação com o objetivo principal de produzir, divulgar e compartilhar con-
teúdo, e, embora permita que seu público interaja, os relacionamentos são secun-
dários (NEVES; BORGES, 2020).  

Outro fator que prejudica essa categorização é que as redes sociais são 
parte das mídias sociais, sendo uma subcategoria desta última, pois ao passo em 
que os sujeitos se conectam, também utilizam tais ferramentas para produzir e di-
vulgar conteúdo. Todos os artifícios de informação supracitados possuem arqui-
tetura própria para identificá-los e favorecer a interatividade entre seus usuários.                              

Rosenzweig (2017) ressalta que as mídias sociais foram adotadas para di-
versos fins políticos. Mason; Krutka e Stoddard (2018) corroboram afirmando 
que a tecnologia de mídia aumentou a dimensão das notícias e permitiu que o 
marketing de nichos alcançasse escalas alarmantes. Consequentemente, isso au-
fere usuários de ideologias e discursos totalmente diferentes contribuindo com a 
polarização da política. 

Todavia, Borges e Neves (2020) enfatiza que o marketing digital destinado 
a estes fins é intenso e utiliza estratégias elaboradas nas quais se baseiam em fato-
res psicológicos que visam controlar o comportamento dos usuários. Atrelado a 
esse elemento está o uso de algoritmos que mapeiam perfis precisos fazendo com 
que empresas consigam personalizar manchetes e mensagens sensacionalistas.

Assim, as mensagens de mídias que chegam aos smartphones, laptops e 
tablets não são acompanhadas de objetividade, tampouco são neutras ou sem 
intencionalidade. As informações são desenvolvidas com propósitos e para in-
divíduos específicos. Seja vendendo um produto, influenciando uma opinião 
ou fornecendo informações, existem razões específicas para a forma como uma 
mensagem é criada para fazê-la aparecer nas mídias sociais digitais (MASON; 
KRUTKA; STODDARD, 2018).

Nessa perspectiva, Saraiva e Peret (2018) evidenciam um caso ocorrido 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em que o principal 
provedor de dados e informações do país, foi vítima de fake News. Na ocasião, 
surgiram nas redes sociais notícias de que o instituto estaria realizando o Censo 
de forma on-line, o que é totalmente contrário aos protocolos adotados pelo 
IBGE. A fake News alertava aos usuários para que não fornecesse dados pessoais 
em tal Censo. Na época, o presidente do instituto, Roberto Olinto Ramos, divul-
gou uma nota ressaltando a indispensabilidade de atualização dos dados no setor 
estatístico.

As fake News se alastraram mais ainda com a pandemia causada pelo 
Covid-19. Neto et al., (2020, p. 04) categorizaram algumas das notícias falsas 
disseminadas nas redes sociais no início da pandemia, dentre as quais destacam-
-se os seguintes títulos: “Aplicativo Coronavírus-SUS, do Governo do Brasil, é 



PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: DESTAQUES NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VOLUmE I

183

inseguro; tomar bebidas quentes para matar o coronavírus; beber muita água e 
fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne coronavírus; pesquisa 
publicada por cientistas chineses diz que coronavírus tornará a maioria dos pa-
cientes do sexo masculino infértil”.

Assim, embora as fake News sejam ferramentas veteranas em meio à so-
ciedade, os canais de mídias sociais digitais as popularizaram de forma que se 
espalham rapidamente garantindo influências recém-difundidas (NETO et al., 
2020). Nas décadas anteriores, os indivíduos acessavam às notícias por meio da 
assinatura de jornais impressos e/ou revistas ou assistindo à programas de TV 
ou rádio. Tais fontes de mídia, consideradas tradicionais, possuem processos e 
protocolos editoriais de verificação de informações há muito tempo estabelecidos 
(FAIX, 2018, p.44).

Para ser considerada uma notícia falsa, ela deve ter sido produzida com 
um propósito verdadeiramente falso ou enganoso. No entanto, há mais dois as-
pectos deste assunto que precisam ser considerados e esclarecidos. O primeiro 
é sobre notícias que estão erradas, como notícias dadas em “primeira mão” ou 
“última hora”, mas depois são corrigidas de acordo com os padrões jornalísticos. 
O segundo aspecto é mais preocupante pois envolve um fator do design no am-
biente informacional das redes sociais. Trata-se de denominar qualquer notícia 
com a qual os usuários discordem como fake news, seja por motivos religiosos, 
ideológicos ou conceituais (NEVES; BORGES, 2020).

Beck (2017) tem utilizado a expressão “Tribalismo da informação” para 
sobressaltar que fake news é, muitas vezes, utilizada como forma de negar a rea-
lidade. Nesse contexto, ajudar e facilitar aos alunos a navegação no mundo da 
informação online de forma adequada e emancipada é um desafio atual para as 
instituições escolares. Para os profissionais que operam com consumo e produ-
ção de informações a fim de potencializar a construção e desenvolvimento de 
conhecimentos de outros, a difusão de notícias enganosas gerou novas adversi-
dades para a educação.

2.3   IMPACTOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS

No Brasil, fake news relacionadas a questões políticas e/ou econômicas 
surgem frequentemente em redes sociais. No entanto, tais notícias também afe-
tam diretamente assuntos sócio-científicos, prejudicando a construção do conhe-
cimento em sala de aula. Isso influencia o comportamento dos indivíduos em 
muitas questões, haja vista que eles precisam compreender o que não é verdade 
para realmente acreditar naquilo que está em discussão (VOSOUGHI; ROY; 
ARAL, 2018). 

Neste cenário, a situação supracitada afeta o desempenho dos professores, 
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os quais devem estar atentos às informações divulgadas nas mídias sociais ao 
discutir temas que permeiam suas áreas de conhecimento para estimular os alu-
nos a refletirem mediante fake news de modo a criticá-las com base nos conceitos 
pautados pela ciência. 

O professor tem o papel de guiar e orientar o aluno fazendo com que o co-
nhecimento científico complemente e corrija as informações que são divulgadas 
erroneamente. Para isso é necessário que o professor seja reflexivo e participativo 
na construção de um ensino voltado para os problemas da sociedade.

Entretanto muitos professores planejam suas aulas de uma maneira que 
o aluno seja sujeito e objeto de ação na sociedade, sendo que muitas vezes as 
aulas na área ciências seguem o modelo tradicional onde o aluno deve apenas 
reproduzir o conteúdo repassado pelo professor. Não é de surpreender, em um 
tal contexto, que os professores de ciências se sintam tão desprovidos face à crise 
do ensino de sua disciplina, e que muitos entre eles se refugiem em sua disciplina 
sem relacioná-la com as demais disciplinas e sem inserir um contexto social nos 
conteúdos programados, pois, usualmente a rotina cotidiana do trabalho docente 
condiciona ações repetitivas e aparentemente iguais que pouco contribuem para 
o desenvolvimento dos estudantes (CASTILHO et al, 1999).

Neste sentido, constantemente as aulas de ciências fazem parecer que os 
avanços científicos e as pesquisas são meras descobertas do acaso, o que distancia 
ainda mais o aluno do saber tecno-científico. Dessa forma, é incontestável que 
entre as esferas do conhecimento, a ciência é a mais prejudicada em tempos de 
fake news. Claramente, existem várias áreas do conhecimento que foram – e ain-
da são bombardeadas – por notícias falsas. Um exemplo recente são as notícias 
referentes ao âmbito político, como o já aludido no início deste estudo, caso da 
eleição presidencial dos Estados Unidos. Além deste, destaca-se o processo que 
antecedeu a eleição brasileira, cuja origem ainda é a instauração do processo de 
impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, e todo o processo eleitoral em 
2018. Além das questões políticas, no entanto, há o bombardeio ainda maior de 
notícias falsas relacionadas à ciência (NETO et al., 2020).

Como visualizado anteriormente, além de gerarem visões ludibriadas, as 
notícias falsas não acontecem sem intencionalidade, isto é, ao acaso.  Ao analisar 
as recentes fake news que abrangem questões científicas as quais foram dissemi-
nadas com a pandemia, como por exemplo: vacina que implantam chips, água 
quente que cura vírus dentre outras, é fácil compreender como muitas dessas in-
formações falsas surgem justamente mediante ausência de consenso ou por mero 
desconhecimento dos indivíduos a respeito de determinados assuntos. 

Dessa forma, ao surgir controvérsias de cunho científico, em que a ciência 
ainda não foi capaz de fornecer respostas instantaneamente, “o clima de incerte-
zas acaba favorecendo o medo e a insegurança na população, dando margem ao 



PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: DESTAQUES NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VOLUmE I

185

aparecimento de fake news” (KARAT; BUSKO; GIRALDI, 2019, p.122). Assim, 
percebe-se que o movimento das fake news possui raízes enigmáticas e complexas, 
as quais não se limitam a uma causa somente (NETO et al., 2020).

Além disso, há atualmente uma tendência em creditar mais nas opiniões 
pessoais, emoções e crenças do que em palavras e discussões de pesquisadores/
cientistas sobre determinados assuntos. Nessa perspectiva, Busko e Karat (2019), 
ao dialogar com outros autores, evidenciam uma série de tópicos que amparam 
as motivações para que se produzam e circulem fake news.  

O primeiro é a destruição de várias esferas sociais e a natureza das crises 
políticas, econômicas, sociais e ideológicas que ocorrem pela exiguidade ou mes-
mo pela ausência de informação sobre pesquisa científica e inovação tecnológica. 
Em outro aspecto, destaca-se a existência de um conflito entre o discurso cien-
tífico e outros discursos que circulam na sociedade, muitas vezes relacionados a 
assuntos culturais e religiosos.

Atrelado a isso, existe uma tendência, da atual geração, de associá-lo mais 
à forma (atraente) de apresentar conteúdo na web, por meio do processo de iden-
tificação, do que de fato suscitar preocupação com a confiabilidade daquilo que 
lhes é apresentado. Por fim, é preciso entender que a recente crise política e a 
crescente desvalorização das universidades públicas agravaram essa situação, 
proporcionando um ambiente auspicioso para a geração e, por conseguinte, dis-
seminação de fake news (BUSKO; KARAT, 2019).

Tal fato acontece, segundo Genesini, ao citar Hannah Arendt, pois, apesar  
de  não  haver  uma verdade objetiva,  há contudo um aspecto da verdade que se 
pode acessar, ou seja, esta é a parte que se ajusta aos fatos, a comprovação cien-
tífica, podendo ser testada e comprovada (GENESINI, 2018). Assim, pois, ao se 
refletir acerca do papel das mídias, Genesini (2018, p.49) afirma que cumpre a 
esta a responsabilidade de apurar, verificar e cotejar suas fontes com a verdade 
factual, a fim de que predisposições pessoais e ideológicas o estimulem a fazer 
uso de dados segundo propósito falso.

Ainda sobre os apontamentos de Genesini (2018) sobre a noção de “ver-
dade”, compreende-se com base no autor que tal termo tem estreita ligação com 
aspectos temporais, estando, outrossim, estritamente demarcada, de forma que 
se pode concluir ser este fenômeno um fato construído socialmente.  Por isso, 
convém entender que mesmo em se tratando de ciência, há sempre, nos assuntos 
discutidos, margem para erro. Contudo, essa margem é mais estreita do que as 
opiniões vagas e desfundadas. A ciência é uma contínua discussão, cujos pres-
supostos são a investigação, a observação e a experiência, através de métodos 
específicos. Em outras palavras, o conhecimento científico é o mais confiável. 

Assim sendo, no ensino de ciências, o professor, ele próprio amparado por 
métodos de ensino, objetiva transmitir os conhecimentos já testados, contestados, 
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experimentados, comprovados que vigoram até hoje como verdadeiros. É o caso, 
por exemplo, da Evolução Biológica, fenômeno científico amplamente discuti-
do, e que conta com vários dados e e respaldo de diferentes formas, mas que 
ainda hoje é contestado por opiniões e falsas premissas, tais como: “se o homem 
evoluiu do macaco, porque os macacos não evoluíram também”. Tal premissa 
ignora que a Evolução das Espécies trata do desenvolvimento de todas as formas 
de vida até o ponto que adquiriram as características que possuem hoje, e não 
apenas do homem. Assim como nunca disse que o homem evoluiu do macaco, 
mas que este e o homem possuem um ancestral comum. Este engodo, talvez, seja 
uma das maiores fake news que vigoram ainda hoje e que dificultam o ensino de 
ciências. 

Por isso, cabe aos professores fazerem um verdadeiro trabalho de limpeza 
antes de plantarem alguma semente de conhecimento. Esse excesso de “infor-
mação” acaba por nublar aos olhos do estudante o que está bem diante dos seus 
olhos, dificultando o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, desbara-
tar as mentiras, conduzir o assunto com estro, fazendo os alunos associarem os 
conteúdos às suas próprias experiências, e mostrando-lhes exemplos efetivos e 
verdadeiros de fatos, usando as próprias tecnologias para guiá-los por caminhos 
confiáveis, torna-se um preceito importante não apenas no combate às fake news, 
mas sobretudo para a difusão perene da verdade testada e aceitável.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fakes news, portanto, são um discurso que apela às emoções mais instin-
tivas ou à ignorância sobre um assunto qualquer, simulando transmitir um dado 
verdadeiro a fim de dirigir às opiniões e as ações das pessoas, em geral, para fins 
lucrativos ou políticos. Notadamente, é uma prática antiquíssima. O emprego do 
termo para designar tais práticas remonta ao século XIX na Inglaterra, embora 
o uso difundido do termo tenha, efetivamente, seu ponto de partida durante a 
disputa presidencial dos Estados Unidos nos anos 2020.

A partir deste ponto, a expressão “fake news” torna-se intimamente asso-
ciada às redes sociais. Isto porque o acesso à internet tem aumentado, pari passu, 
ao aumento também de canais de conteúdo que, por sua vez, atuam com méto-
dos muito peculiares e, não raro, incoerentes. 

Esse problema ocorre devido ao fato de que muitos dos canais falam uma 
linguagem mais jovial, usando de métodos para despertar a curiosidade, com 
simulações de vídeos e fotos distorcidas, que acabam por ludibriar a criticidade 
dos espectadores manipulando-os. Contudo, isso não acontece apenas em canais 
e mídias audiovisuais, mas também em textos escritos. 

É por isso que a difusão das fake news são um empecilho ao ensino de 
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ciência. Com os alunos supostamente informados por plataformas digitais, o 
professor, concomitantemente, encontra dificuldades para ensinar os alunos so-
bre algo do qual supostamente conhecem, mas que na verdade estão apenas re-
produzindo uma mentira que nem os informa nem os deixa aprender. 

Um exemplo patente disso é o gritante número de fake news inventados 
contra a pandemia do coronavírus, contra a vacina etc. As pessoas não iam se 
informar com os especialistas, ler revistas científicas, assistir aulas explicativas; 
não, as pessoas iam procurar se “informar” com plataformas, tais como Tik Tok, 
Youtube, etc.  Ou seja, buscavam obter algo fácil que lhes funcionasse como um 
gatilho a acionar tão logo o assunto fosse disparado. 

Visto isto, considerando o exposto, este artigo tenta, primeiro, entender 
e expor o modus operandi das fake news e de como este engodo interfere perfida-
mente na educação, sobretudo, no ensino de ciências. Assim, em segundo lugar, 
procura-se fixar o olhar no problema com o objetivo explícito de buscar meios 
para impedir a propagação de notícias falsas e, assim, propiciar as condições para 
uma educação reflexiva e crítica amparada sempre pela realidade. 
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A NARRATIVA HISTÓRICA DA LLORONA: 
UMA PROPOSTA DE RELEITURA NAS AULAS 

DE ESPANHOL COMO L.E PARA ESTUDANTES 
DO ENSINO MÉDIO 

Walquíria Rodrigues Pereira1

Todo o conteúdo expresso neste artigo é de inteira responsabilidade dos seu(s) autor(es).

Na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não 
apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura ou porque seja mais 
prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque nos fornece, como nenhum outro 
tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e articular 
com proficiência o mundo feito linguagem. (COSSON, 2018, p. 30)

1. INTRODUÇÃO 

O presente texto é fruto do recorte do trabalho de monografia Relendo o 
relato da Llorona: uma proposta de leitura literária nas aulas de Espanhol como L.E da 
Especialização em Língua Espanhola Instrumental para Leitura da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, defendida em março de 2022. A proposta da mo-
nografia consistiu na reflexão acerca do relato da Llorona e o fundo histórico que 
a narrativa possui: o discurso da “traição” sobre a figura de Malinche, a mulher 
indígena que foi usada como intérprete no período da invasão do México pelos 
espanhóis. 

As implicações coloniais nos discursos históricos sobre o feminino sem-
pre despertou meu interesse ao longo da jornada acadêmica. Como professora 
não deixo de me questionar como estabelecer diálogo entre essas reflexões teó-
ricas e minha prática docente. Assim, a partir de minhas experiências acadêmi-
cas e profissionais, senti a necessidade de desenvolver esse trabalho. Durante a 
graduação e o mestrado pude me dedicar aos estudos acerca de Malinche, mas 
não tive a oportunidade de trazê-la para prática. Logo, o desejo de realizar um 

1  Doutoranda em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
Mestre em Letras Neolatinas pela mesma instituição. Pós-graduada em Língua Espanhola 
Instrumental para Leitura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pós-gra-
duada em Práticas de Letramento pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Gradua-
da em Letras Português/Espanhol/Literaturas pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). Membro do Grupo de Pesquisa do CNPq “CARDILLA” - Cartografias 
dos processos decoloniais literários e linguísticos latino-americano. E-mail: walquiria.pro-
fesp@gmail.com.
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planejamento didático que me permitisse levar as discussões acadêmicas para a 
sala de aula continuou a crescer. 

Tal estudo foi desenvolvido com grande contentamento, uma vez que 
tinha por finalidade, além de propor esse diálogo entre teoria e prática, com-
partilhar minha prática docente com outros professores de espanhol, que assim 
como eu enfrentam dificuldades para trabalhar com o idioma, principalmente 
no contexto atual, e contribuir para os estudos pedagógicos em relação à língua 
espanhola, uma vez que essa temática e os trabalhos com sequência didática não 
são muito explorados, de acordo a busca realizada no banco de teses e disserta-
ções da CAPES. 

Na sequência didática, de cunho sociocrítico, propus uma intervenção 
dentro da problemática do discurso histórico acerca do feminino no relato da 
Llorona, com a finalidade de estimular os estudantes sobre a temática e construir 
novos saberes a partir do texto lido. A sequência foi desenvolvida, em 2021, para 
estudantes de outro estado, Mato Grosso, devido à possibilidade de se trabalhar 
de forma remota, uma vez que o distanciamento social causado pelo contexto 
do covid-19 fez-se necessário. Desse modo, foi possível residir e cursar a especia-
lização no Rio de Janeiro e assumir o cargo de professora de língua espanhola 
durante tempo determinado em outro estado. 

 2. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA ATIVA COMO ESTÍMULO À 
CRITICIDADE

A prática da leitura é considerada significativa tanto no contexto de apren-
dizado escolar como no contexto social. Isto é, a leitura exercita o intelecto e 
uma visão mais crítica da realidade. Ela produz reflexão e sentido ao indivíduo 
sobre o contexto em que está inserido. Dessa forma, mesmo sem decodificar os 
símbolos alfabéticos, ou seja, sem dominar a leitura das letras, o indivíduo já é 
capaz de refletir criticamente sobre determinado contexto a partir das suas expe-
riências anteriores, seus conhecimentos prévios, de mundo.

A leitura de um texto cujo objetivo seja observar a compreensão e de-
senvolver a reflexão é um processo fundamental para propor uma leitura ativa. 
Desse modo, pensar sobre as estratégias prévias à leitura contribui para deixar a 
atividade mais eficaz. A postura do professor de fugir das formulações de leitura 
pouco práticas e que não fornecem autonomia influencia positivamente os estu-
dantes e abre espaço para inferências e compartilhamento de ideias.

É importante ir além da leitura, permitindo que os estudantes sejam capa-
zes de mostrarem seus conhecimentos de mundo, de lerem as entrelinhas para 
que a leitura seja ampliada de fato. Isto é, uma leitura ativa e significativa propor-
ciona compreensão e aprendizado antes e depois do ato de ler. Ela é um processo 
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formativo. O ato da leitura vai além da proposição de texto para avaliações e 
possibilita a aplicação de sequências didáticas e atividades diversificadas que 
contribuem para um aprendizado mais crítico e significativo. 

É necessário refletir sobre tal perspectiva, pois, muitas vezes, em sala 
de aula, o professor tende a fixar-se em uma leitura menos ativa. A leitura 
e a escrita precisam ser consideradas dentro de uma visão que as integre às 
práticas sociais. Diante dessa perspectiva, Magda Soares (2017, p. 18) pondera 
a respeito de letramento como sendo  “o resultado da ação de ensinar ou de 
aprender a ler e escrever: o estado ou condição que adquire um grupo social 
ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita.” Porém, a 
autora afirma que não basta unicamente saber ler e escrever, todavia é preciso 
saber usar essa leitura e escrita dentro das demandas sociais, ou seja, é o uso 
social do saber alfabético.

A proposta do letramento é envolver a leitura e a escrita nas práticas so-
ciais. Na obra Letramento literário: teoria e prática (2018), o professor Rildo 
Cosson traz algumas considerações a respeito do letramento através da perspec-
tiva da literatura e da leitura literária. Cosson utiliza o termo letramento literá-
rio defendendo-o como apropriação progressiva da leitura enquanto linguagem, 
uma vez que a leitura, a interpretação de mundo já começa ainda na infância, 
nos primeiros anos, propondo familiaridade e pertencimento. 

No processo de ensino-aprendizagem, na leitura, os professores devem 
explorar ao máximo as possibilidades que o texto apresenta com os estudantes 
com o objetivo de proporcionar uma leitura mais ativa e consciente. Logo, esse 
processo de leitura pode e deve transformar-se em outros processos como o da 
releitura e o da reescrita por dialogarem com a proposta da sequência didática de 
analisar um texto questionando suas implicações e ideologias.

Thomas Bonnici (2009, p. 40) afirma que a releitura de um texto é um 
modo de revelar suas implicações no processo colonial. Logo, a realidade cultu-
ral e social do texto vem à tona diante de uma leitura questionadora. Nas entre-
linhas, no não dito, é possível observar o outro, o esquecido e o marginalizado e, 
assim, através de um novo olhar dar outro sentido àquele texto. 

Bonnici também defende a reescrita como uma prática discursiva que “se 
aproveita de lacunas, silêncios, alegorias, ironias e metáforas do texto canônico 
[...] um texto novo que subverte…” (BONNICI, 2009, p. 40). Assim, surge ou-
tro texto com novos valores e intenções completamente divergente do primeiro. 
Partindo de uma releitura, com a reescrita o escritor proporciona uma nova abor-
dagem daquele texto antes dominante.

Para o autor, tanto a releitura como a reescrita são consideradas estratégias 
de resistência contra o controle colonial utilizadas nas literaturas. O relato da 
Llorona permite outras análises críticas como a releitura e a reescrita pelo fato de 



PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: DESTAQUES NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
VOLUmE I

193

conter características de cunho histórico, colonial e machista em seu discurso. 
Portanto, a releitura foi um processo de análise e questionamento durante a se-
quência didática, tanto dos textos como dos elementos históricos e culturais que 
o compõem.

Desse modo, faz-se necessário o olhar histórico sobre esse relato, que pos-
sui ecos no México colonial com a indígena Malinche. Malinche foi a indígena 
que atuou como intérprete para os espanhóis durante o período da invasão do 
México. Vendida por sua mãe e depois por outros indígenas, ela foi dada de 
presente para o invasor Hernán Cortés. Mais tarde, foi batizada de acordo com 
o catolicismo, atuou como a principal intérprete desse período e deu à luz a um 
filho com Cortés: Martin. 

Devido a esses acontecimentos, por muitos anos, a história categorizou 
Malinche como apoiadora dos espanhóis, amante do invasor e traidora de seu 
povo, sem sequer questionar as circunstâncias cativas as quais ela se encontrava2. 
A categorização pejorativa dessa mulher indígena foi associada de forma nega-
tiva e contrastiva à maternidade dos mexicanos, observadas em três figuras: La 
Llorona, La Virgen de Guadalupe e La Chingada. Para a proposta da sequência, o 
enfoque deu-se sobre a figura da Llorona. 

O relato da Llorona é muito popular e possui muitas versões pela América 
Latina. De modo geral, conta a história de uma bela mulher indígena, mãe de 
um filho bastardo fruto de sua relação com um fidalgo ou invasor, que após ser 
rejeitada por ele, quando este regressa à Espanha para casar-se com uma mulher 
nobre, afogou seu filho filho no rio, num ato de desespero e loucura, para não 
permitir que o filho fosse levado. 

Após a sua morte, essa mulher, apesar de ser perdoada, fica proibida de 
entrar no paraíso a menos que ache o corpo de seu filho para que ele tenha a paz 
do descanso eterno. Assim, ela fica incubida de vagar pelos rios, ruas, geralmente 
vestida de branco e com longos cabelos negros e, aos prantos, gritando: “¡Ay, mi 
hijo! Em algumas versões ela pode ser conhecida por atrair homens para locais 
perigosos para se vingar do seu amante pelo abandono sofrido. 

Cristina González (2002) revisita essa figura como uma releitura de 
Malinche sob a perspectiva do castigo espiritual e eterno, que teria merecido por 
sua “traição”. No imaginário mexicano, de acordo com esse relato, ela pode 
ser entendida como a mãe assassina, que abandona, fere e mata seus filhos por 
amor ao estrangeiro. Isto é, uma perspectiva que reforça a ideia da traição e 
responsabiliza apenas a mulher pela violência da invasão do México. Portanto, 

2  Não será realizada uma discussão aprofundada sobre a temática, uma vez que o enfoque 
deste estudo está sobre a sequência didática realizada. Entretanto, uma discussão mais 
aprofundada sobre Malinche e essa temática pode ser encontrada em outro trabalho, minha 
dissertação de mestrado, devidamente referenciada ao final deste capítulo. 
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foi necessário questionar a construção dessa figura com os estudantes e com-
preender as ideologias por trás desse relato que contém um contexto histórico 
violento.

3. UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA RELER E REESCREVER A 
IMAGEM DA LLORONA

O desenvolvimento da sequência didática teve como público alvo um gru-
po de vinte estudantes do segundo ano do ensino médio de uma escola pública 
em Mato Grosso. Cerca de mais ou menos quinze estudantes se dedicaram a 
realizar as tarefas. A atividade foi realizada durante o modelo de ensino remoto 
devido a pandemia provocada pelo covid-19. Assim, a plataforma utilizada foi o 
“Google Classroom” através de encontros síncronos via “Meet”. 

Apresentei duas narrativas curtas do relato com óticas completamente dis-
tintas, devido ao tempo e ao nível de compreensão dos estudantes. Refletindo 
sobre a importância de uma leitura reflexiva nas aulas de espanhol, na com-
preensão do discurso histórico acerca da figura do feminino, destaquei alguns 
pontos de vistas que influenciaram o trabalho e a proposta: a) contribuir para a 
formação do leitor crítico a partir de uma leitura reflexiva e ativa sobre o passado 
histórico mexicano; b) propiciar a criação de narrativas ficcionais por meio da 
relação sócio-histórica e cultural dos estudantes e; c) promover a experimentação 
da leitura através de perspectivas convencionais e não convencionais.

As orientações de pré-leitura, leitura e pós-leitura presentes nos PCN’s são 
extremamente válidas, entretanto, tentei ir um pouco além, dialogando com as 
sugestões apresentadas por Cosson (2018), que também se relaciona aos PCN’s 
ao propiciar interação e reflexão, que foi composta por cinco momentos: mo-
tivação, introdução, leitura, contextualização histórica e presentificadora e in-
terpretação. A sequência didática foi planejada e executada em oito (8) aulas. 
Destaco que as atividades foram respondidas em português pelos estudantes, vis-
to a dificuldade em relação à língua e o foco estar na leitura, entretanto, todas as 
propostas das atividades estavam em espanhol: textos, perguntas e vídeos, como 
exponho a seguir. 

Motivação (contextualização - aula 1): A primeira aula foi destinada 
ao debate com objetivo de sondar os conhecimentos prévios dos estudantes 
sobre o contexto histórico em que se insere a intérprete Malinche: a invasão 
do México. Para tal, foram apresentadas duas imagens: a pintura de Dióscoro 
Puebla, intitulada “Primer desembarco de Cristóbal Colón en América” (1862), que 
ilustra os espanhóis de forma heróica desembarcando na América e a pintu-
ra de David Palazón, intitulada “Los Conquistaderos” (2013), que se apresenta 
como uma releitura parodiada da primeira. Nela, os invasores são retratados de 
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forma cômica e recebem alguns objetos de lazer utilizados na praia, simulan-
do o tumulto causado por eles ao chegarem à América. Através das imagens, 
senti a oportunidade e a necessidade de fazer questionamentos mais profundos 
sobre a temática da invasão tais como: ¿Cómo comprendes la relectura de la obra? 
¿Qué piensas sobre el título de la obra? A partir de la relectura de la obra y del título, 
¿cómo podemos reflexionar sobre las nomenclaturas utilizadas para ese hecho: conquista 
y conquistadores?

Fonte: Arquivo pessoal: slides utilizados na aula

Aproveitei a oportunidade para conversar com turma sobre intertextua-
lidade e se eles já conheciam esse termo. Muitos ouviram pela primeira vez. 
Também perguntei se eles já tinham ouvido falar do nome Malinche. Alguns fica-
ram em dúvida, outros disseram que não. Apresentei um pouco da biografia des-
sa mulher e o mapa do México, sinalizando a sua região de origem, para ampliar 
o conhecimento histórico e geográfico.

Após os debates, durante a conversa sobre Malinche, explicitei algumas 
características do gênero biografia e propus um exercício, no qual os estudantes 
precisavam organizar algumas frases de acordo com a ordem dos acontecimentos 
da vida de Malinche. Já no final da aula, deixei uma recomendação de atividade 
para estimular o conhecimento deles: um vídeo disponível no Youtube de quatro 
(4) minutos com a minibiografia da personagem histórica.

Contextualização histórica (contextualização - aula 2): Essa aula per-
mitiu aprofundar o questionamento sobre a figura de Malinche e, principalmen-
te, como ela é representada. Julguei importante trazer recortes de algumas falas 
como as de: Bernal Díaz de Castillo, cronista da invasão que descreve Malinche 
em um trecho de sua crônica; Octavio Paz, poeta e ensaísta que descreve Malinche 
como traidora e apoiadora dos espanhóis; Laura Esquivel, escritora que através 
de seu romance histórico permite que Malinche tenha voz e exponha os horrores 
da invasão e; Martha Robles, socióloga que questiona a culpa atribuída a essa 
figura feminina.

A partir da biografia vista anteriormente e dessas diferentes visões, pro-
pus um primeiro debate entre a turma, partindo dos seguintes questionamentos: 
¿Qué piensas de las diferentes visiones? ¿Crees que la Malinche fue cómplice o rehén? Para 
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o segundo debate, foram apresentados três quadros de três pintores mexicanos 
com releituras de Malinche, o primeiro de José Ruiz, “El sueño de la Malinche”, 
o segundo “Cortés y Malinche”, de Jesus Helguera e o terceiro de José Clemente 
Orozco, “Cortés & Malinche”. Nesse momento achei válido destacar as mudanças 
de perspectiva de acordo com as óticas (masculina e feminina). Propus as seguin-
tes interrogativas: ¿Cómo la Malinche es representada? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

A última atividade dessa aula foi a leitura de uma reportagem que mos-
trava o diálogo existente entre as figuras de Malinche e Llorona no imaginário do 
povo mexicano. O texto ressalta a “traição” da indígena e seu “castigo” por ser 
considerada uma mãe ruim para a nação mexicana. As seguintes indagações 
foram levantadas: ¿Cómo es la visión de la noticia sobre la Malinche?¿Estás de acuerdo? 
Explica la relación entre Malinche y Llorona.

Introdução (pré-leitura - aula 3): A partir dessa aula começamos a nos 
aprofundar mais na figura da Llorona. Iniciei a aula com as seguintes interrogati-
vas: ¿Crees que los mitos y las leyendas se originan de los hechos reales? ¿Por quê? ¿Conoces 
algunos cuentos populares de horror que son populares en Brasil o América Latina? ¿Has 
escuchado sobre la historia de la Llorona? 

Após isso, reproduzi para a turma um vídeo (que também foi disponibi-
lizado offline) de uma animação sobre a Llorona, que pertence a um canal do 
Youtube que contém muitos mitos e lendas do universo hispânico. A história é 
narrada durante a viagem de uma família que acaba encontrando essa figura. 
Além da compreensão leitora, nessa aula também foi trabalhada a compreensão 
auditiva, pois os discentes realizaram algumas atividades de interpretação a par-
tir do vídeo visto. O final da aula permitiu um debate muito interessante sobre o 
que é considerado mito e o que lenda, de acordo com o que diz o dicionário da 
RAE, além de ouvir a opinião dos discentes de como eles consideram esse relato, 
mito ou lenda e a razão da escolha.

Leitura (leitura - aula 4): A aula de número quatro foi reservada para lei-
tura e reflexão sobre dois textos com pontos de vista distintos sobre a figura dessa 
mulher, Llorona. O texto 1, desde o título “La aterradora leyenda de la Llorona”, 
retoma e reafirma a história da mãe assassina que matou seus filhos por amor 
de um estrangeiro, além de fazer alusão à Malinche. Entretanto, o texto 2, “La 
Llorona”, inverte os papéis de vilania e tira a mulher do papel de mãe assassina 
para contar sua história através do olhar de uma mulher que foi vítima de violên-
cia doméstica e que teve seus filhos arrancados de seus braços.
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Fonte: Arquivo pessoal: slides utilizados na aula

Nessa aula, além de estabelecer contraste entre os textos e os papéis que 
foram invertidos, foi possível relacionar o texto com o contexto atual, uma vez 
que os casos de violência doméstica aumentaram no Brasil e no México, por con-
ta do isolamento social vivido pela pandemia do COVID-19, como foi discutido 
em sala de aula. 

Como as atividades desse dia contam com trechos dos textos e imagem 
da campanha publicitária sobre o aumento da violência doméstica, deixo apenas 
algumas perguntas aqui: De acuerdo con el texto 1, ¿Dónde es popular la historia de la 
Llorona? ¿Por qué se le dio el nombre de la Llorona a la mujer de la historia contada en 
el texto 1 y 2? Según el texto 1, una de las versiones de la historia de la Llorona se origina 
en el período colonial. ¿En cuál personaje se basa y por qué? ¿Cómo se muestran los nar-
radores en los textos 1 y 2? Justifica tu respuesta y transcribe abajo un fragmento de cada 
texto que la compruebe. En el texto 1, ¿La Llorona se arrepiente de su crimen? Transcribe el 
fragmento que compruebe tu respuesta. En el texto 2, otro personaje se convierte en villano. 
¿Quién y por qué? Elabora otro título para los dos textos, de acuerdo con las diferencias de 
las versiones.

Interpretação 1 (apresentação em grupo - aula 5): O objetivo da quinta 
aula foi ouvir mais os discentes em relação ao tema. Pedi para os estudantes que 
apresentassem a versão da Llorona de diferentes países da América Latina: Chile, 
Colômbia, Equador, El Salvador e Venezuela. Os estudantes foram previamente 
divididos em grupos e cada grupo ficou com um país, que trazia um olhar dife-
rente sobre a Llorona, estabelecendo diferenças e semelhanças com a versão me-
xicana lida em sala, além de relacionarem com o mundo. Alguns relacionaram 
com o cinema e outros com o abandono infantil. No final das apresentações, foi 



JOBSON JORGE DA SILVA | BRUNA BEATRIZ DA ROCHA | REBECA FREITAS IVANICSKA

(ORGANIZADORES)

198

constatado que poucos países não possuíam o relato da Llorona de modo pejora-
tivo. Cada grupo apresentou um powerpoint sobre o trabalho, falando um pouco 
do país de origem, do relato em si e das relações com os textos lidos e o mundo.

Contextualização presentificadora (apresentação em grupo - aula 6): 
Aqui creio que a relação da figura com o contexto presente também foi bem ob-
servada, uma vez que conversei com a turma sobre como a presença desse relato 
é forte na cultura popular. E, como essa narrativa está presente em diversas artes 
como música, filmes, animação, série, pegadinhas, etc. Trouxe alguns recortes da 
figura desse relato nas séries, “Chaves”, “Grimm”, música e filme como “Viva 
- a vida é uma festa” e “A maldição da Chorona”, além da alguns vídeos de 
pegadinhas, muitas no canal do “Programa Silvio Santos” no Youtube, que eles 
gostaram e riram bastante.

Fonte: Arquivo pessoal: slides utilizados na aula

Ademais, foram apresentadas variantes que o próprio território brasileiro 
possui desse relato. Lendas urbanas que foram inspiradas e/ou são parecidas 
com o relato nascido em terra mexicana como “A mulher de branco”, “A loira 
do banheiro”, “A loira do Bonfim”, etc, que relatam essa mulher fantasmagórica 
vagando e chorando pela noite.

Interpretação 2 (pós-leitura - aula 7): Na aula de número sete, conversei 
com a turma sobre a estrutura e as características do gênero conto, uma vez que 
a narrativa da Llorona pode ser identificada como tal. Depois, apresentei algumas 
características do conto de terror e pedi para eles identificarem elas no relato da 
Llorona, como sensação, cenários, trama e a base histórica.

Como uma das finalidades é ouvir a voz dos estudantes, propus que eles 
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fizessem uma narrativa, em português, da sua própria versão do relato dessa 
mulher. A proposta era que os estudantes (d)escrevessem o reencontro da Llorona 
com seus filhos, mudando o aspecto terrorífico e vilanesco que essa figura apre-
senta em muitos relatos. Os relatos foram compilados e transformados em livro 
pdf, através do site “Storyjumper”, que foi compartilhado entre os alunos e a 
comunidade escolar, sendo incentivado a ser compartilhado com a comunidade 
externa também.

Reservei a aula oito para possíveis imprevistos que poderiam ocorrer 
como assistência a algum estudante em relação a uma das atividades propostas, 
entrega, revisão e correção das atividades que foram propostas. A seguir, deixo 
um dos relatos das produções finais dos estudantes que se disponibilizaram a 
realizar a tarefa. Pensando na privacidade da identidade dos discentes, usei os 
nomes de cidades dos países hispano-falantes. A seguir, o texto de San José:

Fonte: Arquivo pessoal

San José utiliza inicialmente elementos narrativos e o plano de fundo de 
um dos textos vistos em aula: a violência doméstica. Entretanto, traz um novo 
elemento igualmente problemático: o tráfico infantil. A Chorona não é vilã e 
sim seu ex-marido violento. Mais uma vez, é possível enxergar a importância da 
intervenção, pois é através da ação de um vizinho, que vendo a situação turbu-
lenta consegue agir com eficiência e salvar as crianças. É interessante observar a 
presença de um personagem masculino que não causa dano à mãe e aos filhos.
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4. CONCLUSÃO

Observando o desenvolvimento da proposta, acredito que a participação 
da turma tenha sido boa. Muitos discentes se envolveram mais que nas outras 
aulas, talvez pelo período remoto. Os estudantes tímidos ou calados, aos poucos, 
começaram a falar, a expressar uma opinião ou relacionar com alguma expe-
riência conhecida, desenvolvendo um pensamento crítico sobre a temática. A 
proposta também se apresentou como uma maneira de conhecer mais os discen-
tes, uma vez que muitos desenvolviam atividades de escrita através de jogos e 
comunidades online.

Durante as discussões das aulas e, principalmente, das narrativas dos estu-
dantes ficou evidente a importância da ação e da intervenção de pessoas no texto 
e, consequentemente, na vida real, uma vez que tais ações causaram impactos 
de transformação na vida dos personagens. Essa intervenção se revela como um 
modo de se posicionar e não se calar diante da violência, independente da forma 
como se apresente, física, verbal ou através de um discurso sexista.

Ao elaborar e planejar o estudo, cuja finalidade pode ser considerada como 
uma proposta de reflexão sobre a figura da mulher como construção histórica, no 
contexto do México, percebi a importância de unir a prática docente, sob o viés 
da sequência didática, com as discussões teóricas que me acompanham desde 
a graduação. Como professora, considero que a leitura é parte importante no 
processo de ensino-aprendizagem por ser capaz de dialogar com culturas e reali-
dades distintas. Além disso, o período da pandemia, ainda que com dificuldades 
e limitações, foi produtivo por permitir o uso de recursos de mídia e internet que, 
geralmente e infelizmente, não estão disponíveis nos cinquenta minutos de aula 
presencial da maioria das escolas da rede pública.
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O ENSINO NÃO PAROU: 
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INTRODUÇÃO

A monitoria possui início na antiguidade clássica, onde um pedagogo de-
sempenhava funções de monitoria auxiliando o mestre. Na Idade Média, a moni-
toria surgiu visando a disciplina, sendo que um indivíduo exercia controle sobre 
um grupo específico de estudantes. Já na Idade Moderna, a monitoria passa a ser 
baseada no método Lancaster. Esse método surgiu a partir de Joseph Lancaster, 
com o intuito de ensinar o maior número de alunos possível, disponibilizando 
poucos recursos. Nesse sentido, o estudante mais adiantado na matéria recebia 
uma tutoria privada com o professor e em seguida replicava aos outros alunos. O 
método teve maior importância quando a falta de professores se tornou recorren-
te no ensino das massas (DANTAS, 2014).

No Brasil, a monitoria surgiu influenciada pelo método Lancaster, sendo 
regulamentada nas universidades brasileiras por meio da Lei n° 5.540/68, art. 41:

As universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do curso 
de graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demons-
trem capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de deter-
minada disciplina (BRASIL, 1968).

Mas essa Lei foi revogada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) onde aponta que ‘’os discentes da educação superior poderão ser apro-
veitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo 
funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos’’ 
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2  Doutor em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento (PUC-SP), professor Ad-
junto A-1 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). E-mail: felipesouza@
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(BRASIL, 1996, Art. 84)
O intuito da monitoria é servir como espaço de formação para o monitor 

e também para o professor orientador, melhorando qualidade da educação. O 
professor deve incluir o monitor em todas as fases de ensino, desde o planeja-
mento da matéria, interação em sala de aula, laboratório, entre outros (NUNES, 
2007).

Como a monitoria é uma atividade complementar à sala de aula, ela acaba 
por enriquecer a formação acadêmica do aluno e acaba por instigá-lo a continuar 
na carreira acadêmica. Uma das vertentes importantes de se observar é a junção 
dos pensamentos do aluno com os do orientador com o intuito de auxiliar em 
pontos recorrentes da prática acadêmica como, por exemplo, a evasão das ma-
térias que é muito recorrente na universidade, muitas vezes por conta da falta de 
diálogo entre o professor e os alunos. Em alguns momentos, a figura imposta 
pelo professor pode dificultar o diálogo com certos alunos, que se sentem intimi-
dados pela posição em que são colocados, logo, o monitor pode auxiliar nessa 
relação e na troca de experiências, podendo fazer o intermédio professor-aluno-
-instituição, também auxiliando na metodologia utilizada em sala (MOURA; 
RABELO; et al, 2017).

Percebe-se que a universidade reforça o convívio aluno-professor possibili-
tando ao aluno um ambiente propício para o desenvolvimento científico, produ-
zindo com esse professor artigos, relatos de experiência entre outras atividades 
que possam alavancar a atividade acadêmica de ambos (SOUZA; BARBOZA, 
2014).

A prática da monitoria acadêmica presencial tem sido discutida e analisada 
amplamente (KELLER, 1972; KELLER, 1987; ASSIS, et al., 2006; CARVALHO, 
et al., 2010; SOUZA, BARBOSA, 2014; SOUZA, GOMIDE, 2014; FRISON, 
2016; LIMA; ISCHIARA, 2016, MOURA, et al., 2017, ANDRADE, et al. 2018), 
considera-se importante apresentar, brevemente, o papel do monitor na Educação 
a Distância (EAD), proposta que se aproxima do relato contido neste capítulo.

Na EAD, e, mais especificamente, nos ambientes virtuais, o monitor deve 
manter a comunicação entre os envolvidos e o engajamento dos estudantes nas 
atividades. Ele ajuda a sanar dificuldades específicas de acesso ou uso tecnológi-
co que surgem no ambiente virtual, atendendo via celular, mensagem ou e-mail. 
Além destas funções, também lhe compete mediar e facilitar a aprendizagem dos 
acadêmicos, proporcionando motivação (NICOLA et al., 2017).

Como lembram Santos Júnior et al. (2014), o monitor precisa ter habilida-
des de relacionamento interpessoal, ter bom uso da modalidade escrita da língua, 
bem como dominar recursos tecnológicos que dão suporte a um ambiente virtual. 
Com estas características, o monitor estabelece junto ao seu orientador, maneiras 
de continuar intermediando os alunos, mesmo localizando-se geograficamente 
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distante deles.
Com este capítulo, pretende-se apresentar as atividades de monitoria na 

disciplina de Tópicos Especiais em Análise do Comportamento (TEAC), du-
rante o período de pandemia da COVID-19, ofertada no curso de graduação 
em Psicologia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Para 
isto, além da introdução, são caracterizados (a) o ensino durante a pandemia na 
UFGD, (b) a disciplina de TEAC, c) as atividades realizadas na monitoria e (d) 
os resultados obtidos e percepções da monitoria.

O ENSINO DURANTE A PANDEMIA NA UFGD

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-
CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a 
quadros graves. Esse vírus vem circulando no mundo desde o final de 2019, mas, 
em março de 2020, o vírus foi declarado como uma pandemia (OPAS, 2020). A 
partir desta declaração tem-se uma realidade inédita para a Educação, pois as 
aulas presenciais são suspensas, e passam a ser discutidas novas possibilidades de 
ensino para a continuidade do ano acadêmico de 2020 (SALVADOR; SOUZA; 
ALVES, 2020).

Inicialmente, o calendário acadêmico da UFGD foi suspenso por 30 dias 
(UFGD, 2020a). Após este período, a administração da instituição determinou 
a suspensão do mesmo por tempo indeterminado a partir de 17 de abril de 2020 
(UFGD, 2020a). Essa decisão levou em consideração a responsabilidade insti-
tucional e social da Universidade na adoção de medidas que preservem o bem-
-estar físico e psicológico da comunidade acadêmica, para o enfrentamento do 
coronavírus.

O Regime Acadêmico Especial (RAE) para Graduação e Pós-Graduação 
foi implementado pela administração da UFGD após estudos internos. O RAE 
possibilitou a retomada das atividades letivas a partir de 03 de agosto de 2020, de 
forma remota, em caráter excepcional e temporário (UFGD, 2020b).

A UFGD adotou o ensino em formato remoto, em atendimento às orien-
tações das autoridades de saúde e órgãos reguladores que orientava o estabele-
cimento do distanciamento social. Em seu documento, a instituição lembra que 
remoto significa longe do espaço; distanciamento. Ao optar pela retomada das 
atividades, foi necessário eleger entre as alternativas possíveis, a saber Educação 
a distância (EAD), o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
e o Regime Acadêmico Emergencial (RAE). Analisando as possibilidades ofe-
recidas por cada uma e suas metodologias, o RAE foi escolhido em virtude de 
evitar a exclusão digital e conter a evasão temporária (UFGD, 2020b).

O RAE equivale a oferta excepcional e opcional de disciplinas curriculares, 
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de maneira não presencial, divididos em quatro módulos com duração de 25 dias 
letivos cada módulo, durante a suspensão do calendário acadêmico. Após apre-
sentar o ensino na UFGD durante a pandemia, caracterizar-se-á a disciplina de 
Tópicos Especiais em Análise do Comportamento.

A DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO (TEAC)

A disciplina tem carga de 36 horas, e foi ofertada no segundo módulo do 
RAE, tendo sido ministrada de forma remota, utilizando-se o Google Classroom 
do G Suite, visto que a UFGD aderiu ao serviço oferecido pela empresa. Foram 
ofertadas 30 vagas, sendo todas preenchidas por acadêmicos de Psicologia.

Os objetivos da disciplina foram formulados a partir de Vargas (1974); 
Cortegoso e Coser (2011). Como objetivo geral, teve-se que, ao final da discipli-
na, diante de uma questão o acadêmico deveria ser capaz de: (a) definir, com suas 
palavras, o que é Análise do Comportamento e seus braços, (b) identificar, cor-
retamente, o objeto de estudo da Análise do Comportamento; (c) descrever, com 
suas palavras, as contingências socioculturais para o aparecimento da Análise do 
Comportamento, (d) identificar e descrever os diferentes períodos de desenvolvi-
mento desta área no Brasil e Mato Grosso do Sul (e) apresentar, ao menos, cinco 
áreas de atuação e/ou atividades de Análise do Comportamento no Brasil.

Como objetivos específicos:

(1) Diante de uma questão sobre Análise do Comportamento, aspectos fi-
losóficos e históricos, (a) apresentar, ao menos, três das principais influên-
cias teóricas para esta, (b) identificar e descrever os diferentes períodos de 
desenvolvimento desta área nos EEUU, no Brasil e Mato Grosso do Sul.
(2) Diante de uma questão sobre contribuições da Análise do 
Comportamento, (a) apresentar, ao menos, cinco áreas de atuação e/ou 
atividades de Análise do Comportamento no Brasil, (b) elencar, ao menos, 
três contribuições de cada área estudada, (c) elencar, ao menos, três obstá-
culos para o desenvolvimento de cada área estudada; (d) apresentar, com 
suas palavras, ao menos, duas semelhanças entre as áreas estudadas e (e) 
diferenciar, com suas palavras, as áreas estudadas (Souza, 2020, p. 1).

O material de leitura da disciplina incluiu 9 textos, sendo um de autoria 
da equipe (professor e monitor) e oito textos de diversos autores. A partir do 
texto elaborado pela equipe, os acadêmicos tiveram contato com a apresentação 
da disciplina, objetivos, forma de contato com professor e monitor, critérios de 
avaliação. Os textos foram capítulos de livros e artigos escolhidos por possuírem 
um estilo de escrita acessível e de fácil compreensão, cujos conteúdos cobriam os 
temas discutidos na disciplina.

O conteúdo trabalhado foi divido em duas unidades, sendo: (1) Análise do 
Comportamento: Questões filosóficas e históricas e (2) Contribuições da Análise 
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do Comportamento (AC). Na unidade 1 foram discutidas as definições contem-
porâneas da Análise do Comportamento, e o desenvolvimento da Análise do 
Comportamento no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Na unidade 2 foram traba-
lhadas as contribuições da AC a cinco áreas diferentes, a saber: (a) Educação, (b) 
Clínica, (c) Esporte, (d) Estudo da Cultura e Questões Sociais e (e) Estudo das 
Organizações e do Comportamento do Consumidor.

A nota final consistiu na média de dez atividades, referentes aos textos tra-
balhados e uma prova individual. Além disto, foram realizadas avaliações inicial 
e final para determinação do nível de conhecimento dos estudantes no início e 
no término da disciplina, respectivamente. Tendo sido apresentada a disciplina 
de TEAC, pode-se encaminhar para a descrição das atividades de monitoria na 
matéria durante o RAE.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA MONITORIA DE 
TEAC

As atividades de monitoria possuem suas regras específicas em universida-
des diferentes. No âmbito da UFGD, a monitoria 

a) constitui-se uma iniciativa da UFGD, visando à implementação de po-
líticas educacionais permanentes e o desenvolvimento de atividade se en-
sino, favorecendo a vivência do estudante com o professor em atividades 
técnicas e pedagógicas; b) consiste em um instrumento para contribuir para 
a melhoria do processo ensino-aprendizagem, utilizando e promovendo a 
cooperação mútua entre discentes e entre estes e os docentes, com vistas à 
efetivação da articulação entre teoria e prática (UFGD, 2020c, p.1).

Em conjunto, o professor e o monitor definiram as atividades que o pri-
meiro autor desempenharia, sendo: (a) auxílio aos acadêmicos na criação dos 
e-mails institucionais, (b) correção de atividades, (c) condução de plantões de dú-
vidas, (d) acompanhamento semanal do engajamento dos alunos na disciplina, 
(e) criação de gabarito/modelo de correção, e (f) participação em reuniões on-li-
ne com o professor. Ao término da disciplina, o monitor recebeu certificado de 
monitoria. A primeira atividade originou-se em Salvador, Souza e Alves (2020), 
uma vez que os autores argumentaram que os e-mails institucionais constituem 
condição sine qua non para o acesso ao AVA.

Em uma tentativa de garantir a consequenciação, minimamente, contin-
gente ao desempenho do estudante, as correções das atividades aconteceram 
em, no máximo, 24 horas após a entrega no ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA). O monitor recebeu tanto o gabarito quanto o modelo de correção, para 
auxiliá-lo.

Em todas as correções de atividades realizadas foram utilizados feedbacks 
substantivos (PEAR; CRONE-TODD, 2002). Em formato de texto, no AVA, as 
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atividades foram corrigidas por meio do apontamento de aspectos corretos das 
respostas dos discentes. Caso o aluno respondesse alguma questão, de maneira 
incorreta, eram explicados e expostos através do gabarito, quais foram os erros 
da respectiva pergunta. O monitor, constantemente, perguntava se os alunos tive-
ram dúvidas ao ler o material previsto e a realizar a atividade, como apresentado 
no Quadro 1.

Quadro 1 – Exemplos de feedbacks fornecidos, pelo monitor, aos estudantes de Tópicos 
Especiais em Análise do Comportamento.

Tipo de feedback Exemplo

Feedback oferecido 
em caso de resposta 

correta

Estudante3, olá! Tudo bem?
Você sentiu alguma dificuldade durante a leitura do texto dessa unida-
de? Nessa aula, iniciamos a discussão de nossa disciplina com o texto de 
Tourinho e Sério (2010). A partir da leitura, você deve ter identificado 
e caracterizado as diversas atividades que, hoje, constituem o campo da 
Análise do Comportamento.
Você sentiu alguma dificuldade durante realização da avaliação? Pelas 
suas respostas, percebemos que você conseguiu identificar corretamente 
os principais pontos da discussão do texto 2. Parabéns! Ficamos felizes 
com o seu progresso na disciplina! Estamos realizando plantões para ti-
ramos dúvidas, e os horários estão disponíveis no sistema da disciplina.
Bons estudos!
Estamos à disposição, Professor Felipe e Monitor Henrique.

Feedback oferecido 
em caso de resposta 

incorreta

Estudante, olá! Tudo bem?
Chegamos à metade de nossa disciplina. Um momento ideal para re-
fletirmos sobre as nossas práticas. Para você, como tem sido o anda-
mento da disciplina? Você tem sentido alguma dificuldade? Você sen-
tiu alguma dificuldade durante a leitura do texto dessa unidade? Nessa 
aula, discutimos sobre as contribuições da Análise do Comportamento 
à Educação. A partir da leitura, você deve ter identificado o papel que 
a Educação possui, e, também, as principais propostas tecnológicas da 
Análise do Comportamento à Educação.
Você sentiu alguma dificuldade durante realização da avaliação? Pelas 
suas respostas, percebemos que você conseguiu identificar corretamente 
os principais pontos da discussão do texto 5. Mas sentiu um pouco de 
dificuldade na questão 1, a resposta deveria indicar que a educação é 
uma instituição social privilegiada para garantir o futuro das pessoas e 
das culturas em que vivemos.
Estamos realizando plantões para tirarmos dúvidas, e os horários estão 
disponíveis no sistema da disciplina.
Bons estudos!
Estamos à disposição, Professor Felipe e Monitor Henrique

Fonte: Os autores.

Os plantões de dúvidas foram organizados a fim de contemplar os dias de 
entrega de atividade, com a carga horária de duas horas e meia. De acordo com 
Souza (2016), dias de entrega de atividade podem evocar uma maior demanda 

3  No AVA, as respostas e os feedbacks fornecidos pelo professor e pelo monitor continham 
os nomes dos alunos. Para preservar a identidade das pessoas, neste capítulo, os nomes 
foram substituídos por Estudante.
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para discussão. A ferramenta escolhida para dar suporte aos alunos foi o Google 
Chat, por permitir uma conversa (por escrito) em tempo real entre os partici-
pantes (MARTINS; OLIVEIRA; CASSOL, 2005), o que possibilita o esclare-
cimento de dúvidas. Durante o período de plantão, o monitor ficava disponível 
para tirar dúvidas relacionadas ao conteúdo ou prestar quaisquer outros suportes 
aos alunos, buscando oferecer aos alunos uma experiência comum às monitorias 
presenciais. Os plantões foram realizados em horários conforme o fuso de Mato 
Grosso do Sul, como visto no Quadro 2. Acrescenta-se que na segunda-feira, o 
plantão de dúvidas era realizado pelo professor no período vespertino.

Quadro 2 – Horários dos plantões de dúvidas do monitor.

RESPONSÁVEL SEGUNDA-
-FEIRA

TERÇA-
-FEIRA

QUARTA-
-FEIRA

QUINTA-
-FEIRA SEXTA-FEIRA

MONITOR 14h00 – 
16h30min

14h00 – 
16h30min

Fonte: Os autores.

O acompanhamento semanal do engajamento dos alunos na disciplina 
foi feito a partir da contabilização de atividades enviadas, participação em chats 
e envio de dúvidas no AVA. O monitor informava o professor e mantinha, cons-
tantemente, diálogos com os discentes, a fim de lembrá-los sobre a necessidade 
de enviarem atividades e levantar razões para a não participação. Respeitando a 
carga horária de atividades da monitoria, o monitor estava sempre à disposição 
para auxiliar os alunos quando eles entravam em contato.

Para garantir a vivência do monitor em atividades técnicas e pedagógicas, 
como preconizado por UFGD (2020c), o monitor ficou responsável por criar o 
gabarito e o roteiro de correção da última atividade da disciplina. Tais comporta-
mentos foram exigidos do monitor após apresentação de gabaritos e modelos de 
correção elaborados pelo professor.

Visando discutir a elaboração e estrutura deste capítulo, a produção do 
relatório de atividades, diminuir dúvidas do monitor em relação ao planejamento 
do gabarito e modelos de correção; eventuais dúvidas referentes ao plano de 
ensino e cronograma; resolução de possíveis problemas na monitoria e feedbacks 
sobre os plantões on-line, o monitor e o professor realizaram, remotamente, en-
contros com duração de duas horas. Para isto foi utilizado um grupo criado em 
um aplicativo de mensagens. Tendo sido descritas as atividades que o monitor 
desempenhou, pode-se seguir para última seção, e discutir os resultados obtidos 
e as percepções da prática de monitoria.
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RESULTADOS OBTIDOS E PERCEPÇÕES DA MONITORIA

Como descrito anteriormente, o monitor e o professor estabeleceram uma 
divisão nas correções das atividades. As atividades enviadas contabilizam 208, e 
76 foram corrigidas pelo monitor, o que corresponde a 36,5%. A diferença entre 
o número de correções de atividade é observada em Couto (2009) e Souza (2016), 
e, como defendido pelos autores, pode ser explicada por um domínio maior do 
conteúdo por parte do professor. Ainda que no âmbito da UFGD, ter cursado a 
disciplina e ter sido aprovado sejam requisitos para ser monitor, pode-se levantar 
a hipótese de que cursos de curta duração, que propiciem o aprofundamento teó-
rico para pessoas que pretendem ser monitoras, possam contribuir para diminuir 
a diferença observada.

Foram realizados 8 plantões para retirada de dúvidas, o professor respon-
sável pela matéria realizou 3 e o monitor realizou 5, os plantões foram realizados 
no Google Chat, onde os diálogos ficam salvos e disponíveis para visualização 
de todos da turma.durante os plantões ficaram registrados. Houveram apenas 5 
participações de 5 alunos diferentes durante todos os plantões, logo, a  adesão 
dos alunos pelo plantão foi muito baixa, apenas 19,23% dos alunos participação 
do programa da atividade. Logo, foram elaboradas algumas hipóteses. (a) Falta 
de pontuação na participação. (b) Constrangimento na exposição das dúvidas (c) 
As dúvidas dos outros alunos ficam salvas na plataforma.

Como os plantões não contavam nota para média final dos alunos, a par-
ticipação pode ter se tornado dispensável para maioria dos alunos.. A hipótese 
B tendeu a se refletir pela demanda de questões recorrentes pelos meios de co-
municação privados, mesmo sendo desencorajados em certos momentos para 
utilização da plataforma do google, a utilização de uma plataforma por escrito, 
pode dificultar a colocação de sua dúvidas em palavras, logo, o aluno evitaria a 
plataforma para não se constranger perante os colegas de turma. A hipótese C 
surge em decorrência da ferramenta do Google Chat, pois nela as mensagens 
ficam salvas, assim possibilitando que a dúvida de um aluno X que a mesma do 
aluno Y, seja sanada de uma vez só. Dessa maneira a utilização da plataforma 
seria reduzida, sendo que o próximo aluno que entrasse com a mesma dúvida já 
seria sanado.

Foi necessário também o diálogo entre professor-monitor para que fosse 
possível sanar as dúvidas dos alunos da melhor maneira possível e possibilitar 
um aprendizado cada vez mais aprofundado dos assuntos abordados para o mo-
nitor, buscando no futuro uma possível carreira na docência. Acreditando que a 
diferença do ambiente digital, não tenha gerado diferenças relevantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, foram apresentados as atividades de monitoria na disci-
plina de Tópicos especiais em Análise do Comportamento, durante o período 
de pandemia da COVID-19, ofertada no curso de graduação em Psicologia da 
UFGD. As tarefas realizadas pelo monitor no modelo de ensino remoto, adotado 
pela instituição, revelaram as dificuldades que a pouca experiência dos alunos em 
relação ao ambiente digital pode gerar. Diante de uma nova forma de aprender e 
ensinar o monitor junto ao professor, trabalharam para atender as necessidades 
dos alunos perante esse novo obstáculo.

Mesmo dentro de um modelo diferente, as atividades elaboradas pelo mo-
nitor não foram prejudicadas. Podendo auxiliar o professor, os alunos e enrique-
cer seu repertório de comportamentos. Se tratando de um relato de experiência, 
o monitor se sentiu familiarizado com o ambiente online e não achou grandes 
dificuldades para trabalhar de maneira digital.

Seria interessante a elaboração de uma pesquisa mais aberta para com alu-
nos, monitores e professores em relação aos modelos de ensino online e de que 
maneira ele se diferencia perante o cenário presencial de ensino.
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POSFÁCIO 

Que obra generosa e tão sensível! Escrever, pesquisar, desenvolver, pesqui-
sar novamente, organizar e publicar é uma tarefa árdua! O autor ou autora que se 
propõe na busca de novos aprendizados, é um verdadeiro pesquisador.

Por meio das ideias e investigações consegue transmitir conhecimentos tão 
necessários para a produção brasileira e que irão se tornar fontes de debates e 
enriquecimento acadêmico.

A antropóloga e escritora Zora Neale Hurston cita que a “Pesquisa é curio-
sidade formalizada. Estar mexendo e estar procurando com um propósito.”

E é isso que acontece ao produzirmos uma obra com tantos temas relevan-
tes que fomentam a Educação Brasileira. Cada assunto proposto tem ou ainda 
terá um impacto gigante na vida acadêmica daqueles que almejam explorar as 
vivências, experiências e produções que cercam a nossa pesquisa no Brasil.  

Que possamos estar sempre curiosos, mexendo e procurando por meio das 
palavras, seja a leitura ou escrita! 

Rebeca Freitas Ivanicska
Especialista em Educação
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