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APRESENTAÇÃO

É com extrema alegria que participo dessa obra com os organizadores 
Klebson, Romário e Bruna e demais autores do livro. 

Existe uma frase que diz o seguinte “nem tudo sei, nem tudo conheço, 
como posso dizer que tenho plena razão de tudo”, e esse livro traz inúmeras 
questões e aprendizados que traduzem essa frase. A cada leitura e releitura dos 
textos, foi possível notar que a produção acadêmica brasileira tem pesquisadores 
e pesquisas excelentes no campo da Educação. 

O livro traz as práticas, pesquisas e reflexões no fazer da Educação com 
temas importantes desde a trajetória educacional brasileira até um olhar sobre 
os estudos criminais em Moçambique. É enriquecedor essa vasta contribuição 
de assuntos que se alinham e desenham as temáticas da obra. 

Em suma, de alguma forma, todos os autores sob diferentes perspectivas 
e apontamentos, analisam e buscam compreender a educação na sua totalidade 
como uma ferramenta indispensável para nortear os caminhos da nossa socieda-
de e lidar com os problemas sociais que temos.

Gratidão a cada autor e autora que disponibilizou seu tempo, conheci-
mento e aprendizado para que essa obra existisse! 

Rebeca Freitas Ivanicska
Organizadora  da  obra, pesquisadora e educadora

Tiradentes/ MG, 01 de agosto de 2022. 



PREFÁCIO

Um livro Encantador ou Prefácio fácil?

Prefaciar um livro é uma tarefa dificílima, levando em consideração que, se-
gundo os dicionários, prefácio significa “dizer antes”, dizer qualquer coisa antes” e 
dessa maneira, de antemão, peço licença para afirmar que há muito o que ser dito! 
Por outro lado, farei minhas considerações de forma breve, porém objetiva, para que 
esta leitura seja proveitosa e suscite curiosidade (convite) à leitura em você leitor.

O livro Práticas, pesquisas e reflexões: pontos e contrapontos no fazer da educação, 
articula produções acadêmicas de diversos autores brasileiros e que também são 
professores, atuando em redes públicas e privadas da educação básica e do en-
sino superior. A organização dessa rica coletânea é resultado da parceria entre 
os amigos Klebson Sousa Santos, Francisco Romário Paz Carvalho, Rebeca Freitas de 
Araújo e Bruna Beatriz da Rocha.

Os textos que compõem esta obra engendram reflexões, bem como fazem 
florescer temáticas que se afiguram como atuais e fundamentais para que a edu-
cação se concretize, melhor dizendo, para que a educação possa fazer sentido 
para professores, coordenadores, dirigentes de secretarias de educação, mas tam-
bém (e principalmente) para os alunos.

Pensar os desafios e as perspectivas da educação no século XXI é a preo-
cupação maior dessa obra. Assim, as ideias presentes neste livro fortalecem a 
grandeza de aprender, ensinar e conhecer sobre educação. Por esse visão, acre-
dito na fertilidade e riqueza dessa coletânea, como uma forma de desmascarar 
modos e práticas de se ver a educação, bem como de construir o conhecimento 
científico (tão criticando na atualidade).

Com essas palavras esperamos, então, que com a leitura desta obra, leito-
res e leitoras sejam provocados a repensar o papel da educação dentro e fora da 
sala de aula e dessa forma, se você leitor chegou até aqui lendo este prefácio e 
agora irá se deliciar com todos os autores que aqui estão é, sem dúvidas, porque 
você deseja fazer e ser diferente nas trilhas da educação. Por esse ângulo, levan-
do em conta tudo o que essa obra representa para seus organizadores e autores, 
sua leitura é mais que sugerida; é aconselhada.

Proveitosa Leitura! 

Francisco Romário Paz Carvalho
Floriano (PI), Agosto de 2022.



A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS NO BRASIL

Rosângela Maria Flores Schwengber1

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto surge das reflexões das leituras bibliográficas acerca da 
Educação de Jovens e Adultos, que discute as dificuldades e resistências dos 
atores sociais e, nesse contexto, com enfoque para acerca dos métodos de ensino 
utilizados nessa modalidade. 

No que tange a educação de jovens e adultos (EJA), o Estado é responsá-
vel pelo cumprimento do direito à educação nas instituições formais de ensino e 
todos os movimentos políticos sociais relacionados à essa modalidade de ensino. 

A EJA como qualquer outra modalidade de ensino não é simples, é preciso 
preparação do Educador para atuar nessa modalidade, considerando as experiências 
dos indivíduos e trabalhando de forma ativa, deixando o tradicionalismo para trás. 

Alfabetizar jovens e adultos é construir uma perspectiva de mudança, te-
mos que levar em consideração a sua relevância para a construção do conheci-
mento, não é apenas o ato de ensino e aprendizagem porque envolve dimensões 
que transcendem a questão educacional. 

A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 
BRASIL

O presente texto tem como objetivo apresentar um pouco sobre o histórico 
da EJA (Educação de Jovens e Adultos) o qual oferece o Ensino Fundamental e 
Médio a pessoas que não puderam estudar quando tinham idade escolar. 

Criado e mantido pelo regime militar, durante anos, jovens e adultos fre-
quentaram as aulas do Mobral, cujo objetivo era proporcionar alfabetização e 
letramento a pessoas acima da idade escolar convencional, com a recessão eco-
nômica iniciada nos anos 80, ficou inviabilizada a continuidade do Mobral, que 
demandava altos recursos; mais uma vez a educação e a saúde pagam pela má 
gestão ou desinteresse.

1 Pedagoga, Especializada em Neuropsicopedagogia e Atendimento Educacional  Especia-
lizado.
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Paulo Freire (2002, p. 193) precursor da educação de jovens e adultos, de-
fende que “o conhecimento através da educação é instrumento do homem sobre 
o mundo, toda essa ação produz mudança, portanto não é um ato neutro, mas 
todo ato de educar é um ato político”.

Com a chegada dos portugueses no Brasil, alguns pais trouxeram com 
eles os jesuítas, que se dedicavam a ensinar a fé cristã e também a educação; 
começaram a catequizar as crianças, não deixando de lado a tentativa de ensino 
aos adultos. 

A educação de jovens e adultos sofreu várias mudanças ao longo dos anos. 
Um novo olhar se fez necessário para o problema do analfabetismo, trazendo a 
necessidade  de uma nova pedagogia de alfabetização para jovens e adultos. 

Em 1987, através do decreto nº 7.247 começou, então, a ser oferecido curso 
para analfabetos, apenas para a população de alto poder aquisitivo.  Com a consti-
tuição em 1824 as classes menos favorecidas passaram a ter acesso á essa educação. 

Após a Segunda Guerra Mundial a UNESCO propôs uma discussão para 
a Educação de Jovens e Adultos, com delegações de todos os países, tendo sido 
criados e implantados diversos programas e leis que garantem a modalidade de 
ensino ao longo dos anos. 

Em 1930, essa modalidade surgiu no Brasil com a estruturação industrial, 
que passou a exigir mais qualidade profissional para atuar nas empresas.  

Em 1940, ocorreu o primeiro congresso para a educação de adultos “Ser 
Brasileiro é ser Alfabetizado”; buscou enfatizar a importância da Educação de 
Adultos para a democracia.  

Em 1947 ocorreu a primeira iniciativa governamental no Brasil, visando 
a Campanha de Educação de Adultos da CEAA (Campanha de Educação de 
Adolescentes e Adultos); a estimativa era de 50% da população acima de quinze 
anos eram analfabetos. A campanha tinha por objetivo levar educação básica 
aos brasileiros de áreas urbanas e rurais nos sistemas estaduais de ensino; pro-
movida pelo Ministério da Educação e organizada por Lourenço Filho. 

O Congresso Nacional de Educação de Adultos II foi realizado em 1958 
com o objetivo de buscar novas perspectivas para a educação de adultos.  Em 
1964, com a Ditadura Militar a conscientização e a emancipação para a educa-
ção de adultos foram extintas. 

Em 1968, houve uma retomada por parte do governo com o Movimento 
Brasileiro de Alfabetização (Mobral), instituído pelo decreto n° 62.455, de 22 de 
março de 1968, autorizado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967.    

Em 1968, houve uma retomada com o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral), instituído pelo decreto n° 62.455, de 22 de março de 
1968, autorizado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967.  
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A Lei n° 5.692, aprovada em 1971 regulamenta a introdução do ensino 
supletivo no Ensino regular; tendo o Mobral como responsável pela manutenção 
dos cursos que equivalem às quatro primeiras séries do antigo primeiro grau.  

Em 1988, a Constituição Federal em seu artigo 208, registrou a garantia 
do ensino fundamental, sendo obrigatório e gratuito, aos que não tiveram acesso 
ao ensino na idade própria. 

Em 1985, surgiu o programa Fundação Educar, que estava vinculada ao 
Ministério da Educação, com papel de supervisionar e acompanhar o investi-
mento dos recursos transferidos para a execução de seus programas.  Em 1990, 
a Fundação Educar foi extinta.  

Foram criados muitos programas, instituídos por leis, para atender os su-
jeitos que integram a EJA; obtendo êxito nos anos de 1990, através de parcerias 
dos governos Municipal, Estadual e Federal com diversos organizadores da so-
ciedade civil. 

Projovem (  Programa Nacional de Inclusão de Jovens), implantado pela 
Lei n° 11.129 em 2005 e passou a ser regido pela Lei n° 11.692 em 2008: foco em 
jovens de 15 a 29 anos, que não concluíram o ensino fundamental, mas sabem 
ler e escrever; promove a formação e qualificação profissional. 

PBA (  Programa Brasil Alfabetizado), implantado em 2003: tendo como 
foco jovens acima de 15 anos, adultos e idosos; o programa abre portas para o 
acesso da cidadania e para despertar o interesse pela elevação da escolaridade.  

Proeja (  Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 
a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos), foi criado 
a partir do Decreto n° 5.478, de 24 de junho de 2005 atende a jovens e adultos 
ofertando educação profissional de nível médio e formação inicial e continuada 
nos níveis de ensino fundamental e ensino médio. 

Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), criado 
em 1998, com a mobilização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra- MST, tendo como objetivo fortalecer a Educação nos assentos rurais de-
senvolvendo projetos educacionais com metodologias específicas para o campo, 
sendo assumido pelo governo. 

Programa Nacional Mulheres Mil, criado  pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação (SETEC/MEC), em 2007 
sendo implantado em 2011 , com o objetivo de promover a formação profissio-
nal das mulheres em situações de instabilidade social; com atuação nas regiões 
Norte e Nordeste. 

Todos os projetos e planos visavam o avanço na educação e a erradicação 
do analfabetismo, mesmo assim, ainda, os níveis são extremamente altos. 

Os alunos que procuram estudar na modalidade da EJA em sua maioria 
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é por consequência de repetência, desistência no Ensino regular, motivos sociais 
ou financeiros, normalmente são trabalhadores, aposentados, adolescentes e jo-
vens em busca de empregos ou até empregados que buscam mais qualidade para 
a profissão e a obtenção do diploma escolar. 

Como educadores, temos que considerar as experiências e bagagem de 
conhecimento que cada um trás e trabalhar de forma ativa, construindo  uma 
alfabetização a partir do conhecimento de realidade dos alunos para depois se 
aprofundar de novos conhecimentos, deixando o tradicionalismo para trás.  

Assim, como qualquer outra modalidade de ensino, a Educação de Jovens 
e Adultos requer estudo e preparação do profissional para atuar na área. Como 
destaca Anzorena:

Uma das características da EJA é a questão intergeracional, visto que jo-
vens e adultos, coabitam no mesmo espaço educativo e onde a prática 
pedagógica exerce papel fundamental, a prática pedagógica é um exercício 
de interação essencial no desenvolvimento da capacitação educacional. 
(ANZORENA, 2010, p. 96).

É de suma importância que o adulto egresso sinta-se acolhido e motivado 
no ambiente escolar, não se sentindo constrangido de expor dúvidas e dificuldades 
na aprendizagem, permitindo- lhe escrever uma nova história de vida e exercendo  
plenamente a cidadania; onde são valorizadas as potencialidades de cada um.

A direção do Mobral defendia que o método utilizado baseava-se no apro-
veitamento das experiências significativas dos alunos, esta forma, embora divirja 
ideologicamente do método de Paulo Freire, educador emérito, utilizava-se, se-
melhantemente a este, de palavras geradoras e de uma série de procedimentos 
para o processo de alfabetização comum a todos.

A Educação de Jovens e Adultos sempre foi deixada à margem na edu-
cação brasileira, ficando sempre com as sobras do ensino fundamental e médio. 
Mas, como sabemos, não basta ofertar vagas, é necessário oportunizar outros 
suportes que garantam a qualidade de ensino, como a formação específica para 
docentes, implementação de pesquisas na área e ainda investimentos financei-
ros em materiais didáticos e recursos técnicos, que enriqueçam o processo de 
ensino-aprendizagem.

Para Freire, a educação deveria corresponder a formação plena do ser hu-
mano, denominada por ele de preparação para a vida, com formação de valores, 
atrelados a uma proposta política de uma pedagogia libertadora, fundamental 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária: “Não é possível atuar 
em favor da igualdade, do respeito aos direito à voz, à participação, à reinvenção 
do mundo, num regime que negue a liberdade de trabalhar, de comer, de falar, de 
criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade de ser.” (FREIRE, 2002, p.193).
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O EJA, que perdura até os dias de hoje, é vista como uma forma de 
alfabetizar quem não teve a oportunidade de estudar na infância ou aqueles que 
por um motivo qualquer tiveram que abandonar a escola e, por conseguinte, se 
faz necessário hoje a capacitação continuada em todas as fases da vida; e não 
somente durante a infância e a juventude, ou seja, a única diferença com o pre-
cursor da ideia, que foi o Mobral, é a escola que oferece um prédio e material 
de mais qualidade e de professores formados ou dos chamados eventuais, po-
rém com as mesmas características do Mobral. A educação é o maior e melhor 
instrumento gestor de mudança, através dela o homem consegue compreender 
melhor a si mesmo e ao mundo em que vive, dessa forma, a própria educação 
deve ser a primeira a aceitar e a acompanhar o desenvolvimento e suas especifi-
cidades, ou seja, renovar e promover a interação com o novo.

O Brasil já deu um grande passo nas questões que se referem à alfabetiza-
ção de jovens e adultos, embora continuemos dentro da escola dos países com 
maior taxa de analfabetos. E o problema, como já mencionado, é que o adulto 
que procura a escola não quer apenas aprender a ler e a escrever, ele quer e ne-
cessita é de atualização com o contexto social em que vive e faz parte.

Em consequência do desemprego, a busca pelo ensino profissional e técni-
co aumentou significativamente. O jovem quer trabalhar, mas falta qualificação 
e oportunidades, principalmente a de concluir a educação básica e ter parcial 
domínio das novas tecnologias.

A procura é grande, a oferta é pequena, sem falar nos recursos utilizados 
para levar essa informação à população. A proposta é muito boa, mas falta mais 
dedicação, a maioria da população não fica nem sabendo da oportunidade, e os 
que ficam se deparam com a forte concorrência.

No conceito de Gadotti (2003), na realidade da educação de jovens e 
adultos a sensibilidade e competência científica vêm se movendo em direção às 
exigências com a compreensão crítica dos educadores na cotidianidade do meio 
popular que vem correndo. 

Em suma, o importante é que repensemos nosso conceito de educação 
para jovens e adultos; fome de ler e vontade de aprender eles têm, só que de uma 
maneira mais ampla, característica de quem já tem experiência de vida, que ne-
cessita bem mais que a própria escrita e leitura convencional necessitam acima 
de tudo ler as entrelinhas impostas pela problemática de ser e estar plenamente 
exercendo a cidadania.

Os educadores devem estar comprometidos, buscando métodos que es-
timulem e incentivem esses alunos a não desistir, trabalhando e inserindo no 
currículo a realidade do aluno, conforme destaca esse pensador: “Não há razão 
para se envergonhar por desconhecer algo, testemunhar a abertura dos outros, á 
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disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática 
educativa” (FREIRE, 1999, p. 153).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos fatos relatados podemos notar a suma importância desses 
programas de alfabetização; vimos o quão é necessário que cada indivíduo possa 
ter acesso à escrita e a leitura, mesmo nos tempos mais primórdios quanto nos 
atuais. 

Podemos notar que as maiorias dos professores do Mobral não possuíam 
formação pedagógica; através das vivências e troca de experiências proporciona-
das nessa modalidade de ensino, levou muitos jovens e adultos aos conhecimen-
tos básicos da leitura e da escrita, os quais passaram de analfabetos a conhece-
dores nem que fosse minimamente. 

Visando que muitas pessoas buscam essas modalidades de ensino por di-
versos motivos; por não terem tido chances de ensino em sua devida idade es-
colar, pois muitos tiveram que trabalhar e assim deixar de lado a educação, ou 
pelo difícil acesso as aulas, outros por serem excluídos da sociedade de ensino 
por diversos motivos, entre outras tantas razões...

Podendo se constatar que através dos programas do EJA, eles tiveram 
acesso à educação mínima exigida, que é saber ler e escrever e assim muitos con-
seguiram concluir seus estudos e garantir seus diplomas, uns pelas exigências de 
melhor qualificação para o vínculo empregatício ou até mesmo pelo simples fato 
de obter conhecimento e poder estar incluso na sociedade, que a cada dia exige 
que nós seres humanos estejamos em constante busca de novos conhecimentos 
e aprimorando nossos saberes. 

Partindo desse pressuposto, a educação de jovens e adultos tem muito a 
crescer com o apoio de todos. Pois não importa se o indivíduo está recebendo 
educação na idade escolar correta, oque importa é que todos tenham acesso à 
educação e possam viver mais bem inseridos no mercado de trabalho e na socie-
dade, pois não existem limites para o saber. 
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A EJA DO CAMPO: 
EDUCAÇÃO DE RESISTÊNCIA

Elaine Pereira1

1. INTRODUÇÃO

Defender um projeto da Educação do Campo na  interlocução com a  
modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) significa romper com a 
lógica urbanocêntrica2 que foi implantada historicamente no campo pelo Estado 
brasileiro, subserviente às classes dominantes, sob a ótica dos interesses do mer-
cado. Esta visão mercadológica produziu e, ainda em grande parte, reproduz 
no campo uma educação de caráter rural3, cuja prática é identificada a partir do 
reprodutivismo e tecnicismo no fazer educacional, alimentado por uma visão 
estereotipada e em uma práxis alienante dos sujeitos do campo. Desta forma, 
pensar a EJA e a Educação do Campo é partir das experiências inauguradas e 
conquistadas pelos movimentos e populações campesinos através de suas orga-
nizações sociais que, entre avanços e retrocessos na caminhada, precisaram ten-
cionar o Governo para modificar os instrumentos legais. Todavia, tais avanços 
precisam ser mantidos e monitorada sua aplicação, diante dos ataques massivos 
às populações tradicionais, indígenas e rurais do governo neoliberal em voga.      

Partimos de alguns questionamentos geradores da reflexão sobre os pres-
supostos necessários para trabalhar a EJA do Campo, sem a pretensão de esgotá-
-los. O que é a Educação do Campo? Qual projeto societário ela defende? Quais 
suas particularidades? Então, a fim de organizar nossas ponderações, este texto 

1 Graduações em Letras e Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Especialista em Educação pela UFRGS e pelo Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte (IFRN), professora da rede municipal  E-mail: elaine8hill@gmail.com.

2 O urbanocentrismo constitui-se na lógica adotada pelo sistema, como estratégia de re-
gulação e controle da educação nacional, expressando o ideal homogeneizador, o que 
marginaliza e silencia as experiências produzidas no âmbito rural. As marcas urbanocên-
tricas se materializam de diversas formas: ênfase no regime seriado; divisão da sala com a 
distribuição dos alunos em espaços definidos [...], enfim, negação do diferente. (PINHO; 
SANTOS, 2007, p.12)

3 Educação rural concebe-se como aquela para “camponeses, ou seja, daqueles que resi-
dem e trabalham nas zonas rurais”, e “quando existe uma escola na área onde vivem, é 
oferecida uma educação na mesma modalidade” das “áreas urbanas”, “não adaptada às 
características dos camponeses ou dos seus filhos, quando estes a frequentam” (PETTY;      
TOMBIM; VERA, 1981, p. 33, apud RIBEIRO, 2012, p.295).
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tem seu desenvolvimento subdividido em duas partes, a saber, a primeira inti-
tulada A luta pela Educação do Campo, em que tratamos sobre a especificidade da 
Educação do Campo; no segundo, intitulado de A luta por um projeto de sociedade, 
no qual definimos o que vem a ser um projeto societário e qual foi escolhido pe-
los movimentos sociais do campo. Não abarcaremos tais movimentos dada sua 
complexidade que nos exigiria um outro espaço de discussão somente para eles. 
Fecharemos com algumas considerações sobre o exposto. 

A LUTA PELA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Para desvelar a especificidade da Educação do Campo faz-se necessário, 
antes de tudo, uma definição de território e de qual se trata. Começando pelo 
fato de “campo” ser um termo bastante amplo, principalmente em um país de 
dimensões continentais, como o nosso, podendo abranger desde os pampas no 
Rio Grande do Sul, passando pelo cerrado, agreste, até além do pantanal, por-
tanto, desta diversidade de biomas e de populações culturalmente bastante di-
ferentes (as indígenas de “n” povos, as cunhadas com aporte de diversos outros 
povos estrangeiros, em suma, as tantas combinações de brasileires/as/os). O 
melhor seria dizer “dos campos”, como utilizou Arroyo “Os movimentos dos 
trabalhadores dos campos” (2017, p. 78. Grifos nossos), contudo seguimos nesta 
convenção de “campo” aquele que engloba tamanha gama de possibilidades. 

Voltando à noção de território que seguimos, como considera Harvey 
(2004), ele não se restringe unicamente pelas dimensões geográficas. O território 
extrapola o espaço físico e um modo estático, sendo um espaço em construção 
(LEFEBVRE, 2008; SANTOS, 2008) em permanente movimento que se desen-
rola através das relações sociais que nele são construídas cotidianamente. Pode-se 
somar, em uma visão dialética e histórico-materialista, que ele se compõe dialeti-
camente, dentro de momentos históricos variáveis, com diversas determinações de 
viés econômico, político, cultural, social etc. em uma dinâmica constante. 

Quanto à existência de uma especificidade do campo, de um povo campe-
sino, principia da necessidade de diferenciá-la de outros grupos sociais, princi-
palmente da cidade, desfazendo estereótipos e preconceitos sobre ela veiculados 
pela visão hegemônica centrada no urbano, tendo este como superior e como 
modelo ideal de civilização.

Os sujeitos do campo e, portanto, da EJA do Campo, se fixaram e perma-
necem com suas características, perspectivas, valores e saberes no território em 
disputa com a nova tendência da agroindústria que busca absorver proletários 
rurais para a obtenção de sua mais-valia4, através do trabalho deste operariado. 

4 Mais-valia, conforme explicou Marx, “é o valor produzido pelo trabalhador que é apro-
priado pelo capitalista sem que um equivalente seja dado em troca. Não há, aqui, uma tro-
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À medida que eles se organizam, se reconhecem como explorados e como opri-
midos, vão se unindo e criando subjetividades e estratégias de resistência.

No contexto de desnudar o mundo de profunda exploração da classe traba-
lhadora, mas também de resistir, denunciar e mudar este contexto de desumani-
zação se insere a Educação do Campo dentro da modalidade EJA. A Educação 
do Campo que emerge das lutas dos movimentos sociais dos camponeses, dentre 
estes se destaca o MST (Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra), que através 
da luta pela terra, reivindica uma educação do/no/para o campo. Uma educação 
voltada para a população campesina, pensada a partir de uma ótica do campo, 
das pessoas deste território e não uma educação planejada e articulada a partir de 
uma visão urbana e imposta às populações campesinas, como a educação rural. A 
respeito daquela, Fernandes, Cerioli e Caldart afirmam:

[...] a utilização da expressão campo tem o intuito de propiciar uma reflexão 
sobre o sentido do atual trabalho camponês e das lutas sociais e culturais dos 
grupos que hoje tentam garantir a sobrevivência deste trabalho. No final dos 
anos de 1990, a proposta educativa construída pelo Movimento Sem Terra 
(MST) passa a ser discutida no âmbito das reflexões sobre a Educação do 
Campo com o propósito de conceber uma educação básica do campo, volta-
da aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos 
que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas 
e culturais (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004, p.25). 

Desta maneira, o MST, ao colocar em pauta a nível nacional, reflexões 
sobre Educação do Campo trouxe à tona um movimento para um novo fazer a 
educação que ocorre no campo para e com o jeito dos povos que nele habitam, 
com sua organicidade, com seus elementos socioculturais e econômicos, em sín-
tese, uma educação emanada das expressões do seu cotidiano. 

Uma educação que resgata valores de caráter coletivo oriundos das práti-
cas da comunidade campesina, como aqui são destacados: 

Educação do Campo precisa resgatar os valores do povo que se contra-
põem ao individualismo, ao consumismo e demais contra valores que de-
gradam a sociedade em que vivemos. A Escola é um dos espaços para   
antecipar, pela   vivência e pela correção fraterna, as relações humanas que 
cultivem a cooperação, a solidariedade, o sentido de justiça e o zelo pela 
natureza (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2002, p. 162). 

Valores contrapostos ao já naturalizado e tratado como progresso 
pela ideologia hegemônica, na sua voracidade consumista e destruidora, por 

ca injusta, mas o capitalista se apropria dos resultados do trabalho excedente não pago”.  
“A extração de mais-valia é a forma específica que assume a EXPLORAÇÃO sob o capi-
talismo, [...] em que o excedente toma a forma de LUCRO e a exploração resulta do fato 
da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que 
ela recebe como salário”. (GUIMARÃES, 2013, p.361)
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conseguinte ‘coisificante’5, pois o outro neste âmbito é alguém que pode ser des-
cartado. Neste contexto de desumanização, lutar uma Educação do Campo é 
pleitear por uma sociedade igualitária, com valores fraternais de respeito aos 
demais por sua essência humana.

Os mecanismos ideológicos utilizados pelas classes dirigentes para se 
manterem no poder são tão relevantes a ponto de mascararem as suas 
ideias, fazendo com que os sujeitos vítimas desse sistema, encarem com 
naturalização, assumam uma consciência ingênua, de forma pacífica, sem 
se rebelarem. E é justamente na escola que o seu papel se intensifica: re-
produzir as desigualdades sociais. É nesse contexto que a EJA foi inserida, 
sendo justificada na medida em que vivemos numa sociedade dividida em 
classes (SANTOS; SOUSA, 2012, p.198). 

Portanto, ao compararmos o público da EJA, de qualquer parte, com os 
da Educação do Campo, encontraremos pontos em comum: pessoas que “vivem 
da venda da sua força de trabalho”, tanto estudantes assim como profissionais 
da Educação, todes/as/os ser incluídes/as/os na “totalidade dos assalariados”, 
como denominou Antunes (2003, p.230), a “classe-que-vive-do-trabalho”6, aque-
les/as “despossuídos dos meios de produção”. Consoante com elas, afirmamos 
discordar da educação profissionalizante que compactue com alguma conciliação 
oportunista com a classe burguesa e com o Estado, em detrimento da educação de 
qualidade, gratuita e pública, contemplando tal público com uma educação inte-
gral, construída com ela e através de uma relação horizontal de diálogo.

A LUTA POR UM PROJETO DE SOCIEDADE

Ao revisitarmos a história da criação e percurso da EJA, percebe-se que 
sempre houve tendências na modalidade EJA, de acordo com o projeto societá-
rio ou objetivo político que se tinha em vista: de conversão ao catolicismo para os 
indígenas (RIBEIRO, 1992), de controlar adultos potencialmente perigosos das 
camadas populares, considerados “perigosos e degenerados” (ARANHA, 2006), 
de preparar para o voto, com o advento da Lei Saraiva de 1885 (PAIVA,1987), 
de erradicar o analfabetismo para o país não ficar mal visto internacionalmente, 
como também para desenvolver entre as populações “marginalizadas” o sentido 
de “ajustamento social” (idem), para emancipação humana e societária, através 
de uma “pedagogia humana e libertadora”(FREIRE, 1987), dentre outras.

5 Assim, podemos dizer que ocorre um processo de reificação, onde um dos seus significados 
é “a transformação dos seres humanos em seres semelhantes a coisas, que não se comportam 
de forma humana, mas de acordo com as leis do mundo das coisas”. Ela é considerada um 
caso “especial” de ALIENAÇÃO, sua forma mais radical e generalizada, característica da 
moderna sociedade capitalista, conforme os autores. (GUIMARÃES, 2013, p.495)

6 Apresentado em suas obras Adeus ao Trabalho? e Os Sentidos do Trabalho (2002 ambas). 



PRÁTICAS, PESQUISAS E REFLEXÕES: 
PONTOS E CONTRAPONTOS NO FAZER DA EDUCAÇÃO

21

Tendo em vista tal passado, na discussão sobre o ensino de EJA, especial-
mente do Campo, principiamos com a seguinte questão: que sociedade quere-
mos e para qual projeto de sociedade se ensinará?  

Seguindo a definição de Netto (1999), por projeto societário queremos 
tratar dos projetos encontrados em quaisquer projetos coletivos, grosso modo 
sendo divididos entre transformadores e conservadores, 

Trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser 
construída, que reclamam determinados valores para justificá-la e que pri-
vilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá-la. Os projetos 
societários são projetos coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato de se 
constituírem como projetos macroscópicos, como propostas para o conjunto 
da sociedade. Somente eles apresentam esta característica – os outros projetos 
coletivos (por exemplo, os projetos profissionais, de que trataremos adiante) 
não possuem este nível de amplitude e inclusividade (NETTO, 1999, p.2).

Definido o projeto societário, qual seria o defendido pela Educação do 
campo, pela EJA - Campo7 e pelos movimentos sociais que a construíram e a res-
paldam? A ideologia8 hegemônica do Estado, subserviente à classe burguesa, faz 
crer tratar-se de um projeto arcaico e conservador, buscando encobrir sua própria 
ideologia mantenedora de poder econômico e político. Nas palavras do autor:

Em sociedades como a nossa, os projetos societários são, necessária e 
simultaneamente, projetos de classe, ainda que refratem mais ou menos 
fortemente determinações de outra natureza (culturais, de gênero, étnicas 
etc.). Efetivamente, as transformações em curso na ordem capitalista não 
reduziram a ponderação das classes sociais e do seu antagonismo na dinâ-
mica da sociedade, como constataram, entre outros, Harvey (1996) e, entre 
nós, Antunes (2001) (idem ibidem).  

Seguindo este raciocínio do autor, um projeto social possui traços da clas-
se social a quem serve podendo constituir “estruturas flexíveis e cambiantes: in-
corporam novas demandas e aspirações, transformam-se e se renovam conforme 
as conjunturas históricas e políticas”. 

Por um curto período de nosso passado, tivemos uma tentativa de mu-
dança estrutural para um projeto de desenvolvimento econômico nacional e popular 
(FRIGOTTO, 2010, p.7), no Governo João Goulart, em cuja equipe competen-
te e qualificadíssima trabalharam juntos Paulo Freire, na alfabetização, Anísio 
Teixeira, no Ensino Médio e Darci Ribeiro, no Ensino Superior, de acordo com 
Munteal, Ventapane e Freixo (2006). Os três autores afirmam que este “projeto 
desenvolvimentista iniciado três décadas antes estava buscando incorporar de 

7 Como utilizado por Arroyo (2017, p.77)

8 Dentro da tradição marxista constata-se a existência de duas importantes concepções um 
tanto debatidas de ideologia que não pretendemos tratar aqui. 
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fato os setores populares, dentro de uma perspectiva nacionalista e reformista, 
considerando essa participação popular uma condição sine qua non para o desen-
volvimento do País”. Dentre os movimentos populares, das décadas anteriores, 
discutia-se a educação e cultura popular promovendo a participação dos mais 
humildes, em prol de sua conscientização. Paulo Freire já era uma grande ins-
piração e alternativa com a suas ideias de educação dialógica que valoriza a 
cultura popular, se utilizando de temas geradores e dos Círculos de cultura. 

Resistindo durante a Ditadura, aos mecanismos coercitivos e repressivos 
do Estado e da autocracia burguesa9, as diversas mobilizações democráticas re-
uniram forças de liberais sociais, socialistas, comunistas, partidos políticos, mo-
vimentos sociais, sindicatos para a derrota do regime totalitário imposta desde 
1964. Modificados por várias determinações históricas, seguem fazendo frente,  
até hoje, às ofensivas e tentativas de cooptação burguesa, buscando por meios 
alternativos de mobilização e de manutenção de seu projeto contra hegemônico 
combater as últimas tendências de exploração capitalista e o projeto neoliberal.  
“A pandemia do capital tornou a invenção de um novo modo de vida o imperati-
vo maior de nosso tempo” (ANTUNES, 2020, p.23) sendo crucial “uma efeti-
va recuperação da natureza” reduzindo drasticamente “tanto a produção como 
o consumo, eliminando todos os seus elementos destrutivos, o que só é possível 
pela construção de um novo sistema de metabolismo social inteiramente contrário 
ao capital”.

Por sua vez, Frigoto (2010) dialogando com Gramsci, aponta um caminho 
de mudanças por meio de duas tarefas, a primeira “de qualificar a quantidade”, isto 
é “desenvolver processos formativos e pedagógicos que transforme” o/a trabalha-
dor/a “em sujeito não somente pertencente à classe, mas com consciência de classe 
que lhes indica a necessidade de superar a sociedade de classes”. A segunda, de “tra-
balhar incessantemente para elevar intelectualmente as camadas populares” sempre 
crescentes de forma a criar “elites de intelectuais de novo tipo”, originária delas e 
com elas permaneçam “para tornarem-se os seus sustentáculos” (Idem, 2010, p.18).

A ausência da educação formal ou seu oferecimento precário são ten-
tativas de desmobilização social, subalternização e supressão de direitos e da 
liberdade. Sobre como apodera-se do saber como ferramenta para sua própria 
humanização, Paulo Freire nos traz em seus escritos da Pedagogia do oprimido:

Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, 
concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos 
e conscientes de sua inconclusão. Mas, se ambas são possibilidades, só a 

9 A autocracia burguesa é um termo de Florestan Fernandes para explicar e criticar a es-
trutura social brasileira, onde somente os interesses da burguesia assumem o plano das 
decisões políticas. Esta conforma a estrutura de um Estado autocrático brasileiro, dentro 
do capitalismo periférico, em uma falsa democracia. 
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primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens. Vocação 
negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na 
injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores. Mas 
afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela 
recuperação de sua humanidade roubada (FREIRE, 1987, p. 19). 

O processo de humanização descrito por Freire se dá quando o homem 
toma consciência da necessidade dessa humanização de forma concreta, quan-
do não lhe é negada por uma sociedade desigual através de um processo de vio-
lência contínua. A partir de sua conscientização, os sujeitos da EJA e do Campo 
passam a poder se reconhecer como “humanos sujeitos de processos de educa-
ção, de humanização, sujeitos de consciência, de saberes, de culturas, de leituras 
de si e do mundo”, como exposto por Arroyo (1997, p. 88), em um projeto que 
os/as reconhece e contempla e que “está se afirmando na Educação do Campo, 
indígena, quilombola, nas cidades, exigindo outro paradigma epistemológico-
-pedagógico de educação dos trabalhadores” (Idem ibidem).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como nos propusemos inicialmente, abordamos duas das lutas da EJA 
do Campo, sem intenção de esgotar o tema. Cabe ressaltar que sua delimitação 
em separado constitui um recurso didático para uma realidade que se constitui 
mais complexa. 

A luta por um projeto societário escolhido pelos movimentos sociais do 
campo, de humanização, calcado em valores da classe trabalhadora campesina 
pode contribuir para as mudanças rumo a uma sociedade igualitária com justiça 
social para todos/as/es.   Através da EJA do Campo busca-se essa igualdade de 
oportunidades, em um diálogo com os saberes locais, rejeitando a degradação 
da vida e ressaltando a importância das ações coletivas do campesinato, suas or-
ganizações e movimentos sociais permanecem sempre lançando sementes deste 
novo fazer rumo à construção de uma nova sociedade onde todos/as/es tenham 
o direito pleno de acesso ao fruto de seu trabalho.

Diante do exposto, refletir sobre Educação do Campo e a EJA é, ao mes-
mo tempo, partir do pressuposto de que essas modalidades apontam para um 
projeto societário gestado a partir dos movimentos sociais em confronto com o 
que está proposto pelo capital. Na presente disputa entre projetos antagônicos 
onde EJA do Campo, ou EJA Campo, se situa como proposta transformadora. 

A luta da Educação do Campo em sua especificidade conjunta à EJA, 
resiste à tentativa de homogeneização através do urbanocentrismo e da negação 
das particularidades identitárias do povo do campo. A luta pela sua manutenção 
legal é constante para que direitos sejam respeitados e cumpridos, pois, apesar 
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dos avanços empreendidos pela Educação do Campo e EJA, ainda há um esfor-
ço monumental da classe dominante em negar tais direitos e conquistas e assim 
na tentativa de moldar pessoas do campo para servir à lógica mercadológica. 

Essa ausência e investidas constantes do capital expressam seu projeto 
de negação dos avanços da classe trabalhadora e dentre ela se encontra o povo 
campesino, que através de suas organizações, associações e movimentos, como 
o MST, lutam para outro projeto de sociedade. 

Na conjuntura apresentada encontram-se a Educação do Campo e a EJA 
construídas pelos/as que ousaram e ousam refletir de forma a contribuir para 
uma sociedade mais justa e igualitária em suas práticas, com todos os entraves, 
pois, se está em um território de disputas, no entanto, os avanços conquistados 
e mantidos sobretudo nas práticas transformadoras são provas irrefutáveis de 
outra sociedade possível. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NO CONTEXTO PEDAGÓGICO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E A CULTURA DE 
COLABORAÇÃO ENTRE OS DOCENTES

Kennedy Wagner dos Santos Silva1

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física somada às outras disciplinas colabora para que a crian-
ça tenha um desenvolvimento mais amplo, contribuindo para sua formação, me-
lhorando seu conhecimento e sua relação com o mundo e o ambiente em que 
está inserida. Freire (2010) e Negrine (1987), ressaltam a importância do educar 
no contexto pedagógico sendo assim, contribuindo para a formação integral da 
criança e, é desde a primeira infância que deveria começar o acompanhamento 
com o profissional de Educação Física, pois movimentos naturais como andar, 
correr e saltar por exemplo, devem ser devidamente trabalhados nos pequenos 
com orientação, e nesse sentido a  presença do professor de educação física é de 
suma importância, pois é o profissional que trabalhará os aspectos corporais em 
direção ao desenvolvimento integral das crianças.

O desenvolvimento motor quando é trabalhado por professores polivalen-
tes podem configurar situações que não oportunizam momentos que favoreçam 
o desenvolvimento da motricidade.

Vygotski, (2007), Gallahue e Donnelly (2008), ponderam-se que os pri-
meiros anos de vida de uma criança, é de fundamental importância o desen-
volvimento dos aspectos psicomotores, ao evidenciar a relevância do papel da 
educação infantil na formação integral do indivíduo, diante de uma sociedade 

1 Graduado em educação física pela Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Gradua-
do em Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) e pós-graduado 
(Lato Sensu) em Neuroeducação: neurociência aplicada a educação pela Faculdade Me-
tropolitana do Estado de São Paulo (FAMEESP), pós-graduando (Lato Sensu) em Docên-
cia do Ensino Superior e Metodologias Ativas pela Faculdade Metropolitana do Estado 
de São Paulo (FAMEESP), graduando em licenciatura em Filosofia pelo Centro Univer-
sitário Internacional (UNINTER), mestrando em: Educação em Ciência da Saúde pelo 
Instituto Universitário Italiano de Rosário, Argentina (IUNIR). Atualmente é docente da 
rede estadual de educação – estado de São Paulo e tutor visitante extensionista junto a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul em cursos técnicos ofertados pela instituição. 
- kennedywsantos1@gmail.com.
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que estão em contínuas mudanças, através das relações pessoais que elas de-
senvolvem a sua capacidade de compreender e a interagir no ambiente em que 
está inserida. 

Este trabalho busca fazer algumas considerações sobre a importância da 
Psicomotricidade na Educação Infantil, visando o equilíbrio e o desenvolvimen-
to motor e intelectual da criança. Diante dos questionamentos feitos anterior-
mente, assumimos como hipóteses da pesquisa que a partir de atividades bem 
estimuladas podemos identificar ou, não o desenvolvimento motor das crianças, 
diante de jogos, brincadeiras, iniciação ao esporte de modo lúdico e danças, po-
dendo estimular a motricidade.

O presente estudo tem como objetivo apresentar a importância do pro-
fessor de Educação Física nos anos iniciais de uma criança, pelo motivo da não 
obrigatoriedade na educação infantil, os objetivos específicos é refletir como a 
Educação Física é percebida na educação infantil através do desenvolvimento 
motor da criança. 

Diante da pesquisa de artigos sobre o tema na base de dados Scielo, 
Biblioteca de Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Portal Capes, percebeu-
-se a escassez de estudos relacionado ao tema. Assim, verifica-se a necessidade 
de produzir estudos sobre a importância do professor de Educação Física no 
tocante ao desenvolvimento motor na infância.

Para o autor (HAYWOOD, 2004) o desenvolvimento motor é conside-
rado como um processo que possui uma sequência de algo que é contínuo e 
que está relacionado à idade cronológica do indivíduo, pelo qual o ser humano 
adquire uma enorme quantidade de habilidades motoras, as quais vão evoluindo 
de um movimento simples e desorganizado para a execução de habilidades mo-
toras altamente organizadas e complexas assim aperfeiçoando os movimentos. 

De acordo com o estudo realizado por (LUFT apud MAIOR, 2006, p 17) 
pondera-se que:

A Aprendizagem Motora estuda a mudança no comportamento motor de-
corrente da aquisição de uma nova habilidade motora, que apresenta três 
características: a forma como o movimento é organizado, a importância 
relativa dos elementos motores e cognitivos e o nível de previsibilidade 
ambiental envolvendo performance e habilidade. 

O movimento é um componente de extrema importância para a forma-
ção, estrutura psicológica do indivíduo, a ação torna-se importantíssima na 
consciência que o indivíduo tem de si e do mundo ao seu redor, definindo a 
concepção que o homem tem de seu corpo, a história da psicomotricidade está 
relacionada à história do corpo, nascem juntas, sendo na sua trajetória marca-
da por cortes revolucionários e reformulações decisivas, que vieram culminar 
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nas concepções que existem atualmente, permitindo assim a sua compreensão 
(COSTE, 1978).

Gallahue e Donnelly, (2008) relataram que a prática estruturada ou or-
ganizada é a atividade propiciada às crianças com objetivos compatíveis com o 
nível desenvolvimento esperado para a respectiva idade das crianças. As ativida-
des propiciadas pelo professor devem ser organizadas de forma que garanta as 
habilidades motoras e que sejam adquiridas e refinadas de acordo com o espera-
do para a idade da criança. Portanto, atividades organizadas pelo professor de-
vem ser estruturadas para garantir que o desenvolvimento pleno seja alcançado, 
considerando as necessidades e competências motoras esperadas nos respectivos 
períodos de desenvolvimentos.

A coordenação psicomotora estrutura-se em duas funções, ou seja, da ma-
turação neurológica progressista (onde os órgãos sensoriais desempenham um 
papel importante) e a maturação ligada às experiências corporais vividas pelo 
indivíduo (NEGRINE, 1987).

Inicialmente, acreditava-se que as mudanças no comportamento motor 
refletiam diretamente as alterações maturacionais do sistema nervoso central. 
Hoje, porém, sabe-se que o processo de desenvolvimento ocorre de maneira 
dinâmica e é suscetível a ser moldado a partir de inúmeros estímulos externos 
(TECKLIN, 2002).

Estudo realizado por (MIRANDA, RESEGUE e FIGUEIRAS, 2003) di-
versos fatores que podem colocar em risco o curso normal do desenvolvimento 
de uma criança. Definem-se como fatores de risco uma série de condições bio-
lógicas ou ambientais que aumentam a probabilidade de déficits no desenvolvi-
mento neuropsicomotor da criança. 

Vayer, (1977) salienta que a educação psicomotora, procura ver a criança 
em sua unidade, sendo que a construção e a educação do esquema corporal jun-
tamente com vivência do mundo exterior, são dados fundamentais para que se 
possa ter um melhor desenvolvimento psicomotor, a motricidade está na origem 
de todo conhecimento.

Os estudos de (SAYÃO apud CAVALARO e MULLER, 2009, p. 59) es-
clarecem que:

Numa perspectiva de Educação Infantil que considera a criança como 
sujeito social que possui múltiplas dimensões, as quais precisam ser evi-
denciadas nos espaços educativos voltados para a infância, as atividades 
ou os objetos de trabalho não deveriam ser compartimentados em fun-
ções e/ou especializações profissionais. Entretanto, a questão não está no 
fato de vários profissionais atuarem no currículo da Educação Infantil. O 
problema está nas concepções de trabalho pedagógico desses profissionais 
que, geralmente fragmentam as funções de uns e de outros se isolando 
em seus próprios campos. “[...] Portanto, não se trata de atribuir ‘funções 
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específicas’ para um ou outro profissional e designar ‘hora para a brinca-
deira’, ‘hora para a interação’ e ‘hora para linguagens’”. O professor de 
Educação Física deve ser mais um adulto com quem as crianças estabele-
cem interações na escola. No entanto, só se justifica a necessidade de um 
profissional dessa área na Educação Infantil se as propostas educativas que 
dizem respeito ao corpo e ao movimento estiverem plenamente integradas 
ao projeto da instituição, de forma que o trabalho dos adultos envolvidos 
se complete e se amplie visando possibilitar cada vez mais experiências 
inovadoras que desafiem as crianças.

O professor especialista em Educação Física deve proporcionar aos alu-
nos, através de conteúdos lúdicos e recreativos, o desenvolvimento motor, in-
telectual e socioafetivas dos alunos, com um grande leque de possibilidades de 
atividades motoras. E a partir disso deve compreender o papel e a importância 
do professor especialista trabalhando em conjunto com o professor que atua na 
Educação Infantil, fornecendo assim um conhecimento mais amplo e completo 
para a maior valorização da educação infantil.

Temos como objetivo geral apresentar o que a literatura tem sistematiza-
do sobre a importância do professor de Educação Física no ambiente escolar no 
desenvolvimento motor do aluno da educação infantil.

2. METODOLOGIA

O presente estudo é uma revisão bibliográfica narrativa estruturada 
com buscas nas bases de dados SciELO, BDTD e Portal Capes, utilizando 
palavras-chaves direcionadas ao assunto: Educação Física, Psicomotricidade, 
Desenvolvimento Motor. A pesquisa se limita pelos seguintes critérios de in-
clusão, artigos que tem como principal assunto a Educação Física com ênfase 
no desenvolvimento motor na educação infantil e o trabalho do professor de 
Educação física.

Para seleção dos trabalhos que compuseram a análise foram lidos os títulos 
e resumos, e os que se continham aspectos referentes a temática da presente 
pesquisa foram lidos por completo.

As informações afetas a quantidade de trabalhos publicados com a temá-
tica da pesquisa e com os filtros aplicados estão evidenciadas no quadro a seguir:
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Quadro 1: Síntese do levantamento inicial nas bases de dados.

Base de dados Descritores Total de trabalhos 
encontrados

Total de traba-
lho selecionado

Scielo

Professor de Educação Físi-
ca AND Educação Infantil. 12 02

Professor Educação Físi-
ca AND Desenvolvimento 
Motor.

08 01

BDTD

Professor de Educação Físi-
ca AND Educação Infantil. 165 03

Professor Educação Físi-
ca AND Desenvolvimento 
Motor.

75 01

Portal Capes

Professor de Educação Físi-
ca AND Educação Infantil. 160 01

Professor Educação Físi-
ca AND Desenvolvimento 
Motor.

262 02

TOTAL 682 10

Fonte: Elaborado pelo autor, (2020).

Dos 20 artigos encontrados na base de dados Scielo, 03 foram selecio-
nados, dos quais 02 apresentavam discussões sobre a importância do professor 
de Educação Física na educação infantil e 01, apresentava discussões acerca do 
desenvolvimento motor infantil. Dos 240 artigos encontrados na base da BDTD, 
03 foram selecionados por apresentarem discussões acerca do tema e por esta-
rem relacionados ao contexto da Educação Física no âmbito da educação in-
fantil, e 01 foi selecionado por relacionar a educação física e a motricidade na 
infância, uma análise sobre as principais abordagens em Educação Física.

Dos 422 artigos encontrados na base de dado Portal Capes, 01 foi sele-
cionado por abordar o trabalho do professor de Educação Física na Educação 
infantil, e 02 foi selecionado por ter uma abordagem da educação infantil e 
Educação Física.

O quadro a seguir ilustra um breve resumo dos artigos selecionados para 
a revisão sistemática de literatura com os seguintes itens: título, autor, objetivo 
geral, metodologia, resultados e conclusão da revista nas áreas de Educação 
Física e Educação e base de dados indexada.
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Quadro 2: Artigos da revisão literatura pesquisados no Scielo, BDTD e Portal Capes.
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Fonte: elaborado pelo autor, (2020)
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3. DISCUSSÃO 

Tendo em vista a importância do professor de educação física na educação 
infantil se dá também a falta de formação inicial acadêmica suficiente de muitos 
professores sendo que não há obrigatoriedade do especialista no âmbito da educa-
ção infantil. Atentando para essa importância vemos muitos professores que tem 
dificuldades na atuação na educação infantil e no ensino fundamental I quando 
ele se encontra incluso no projeto político pedagógico da instituição pela falta 
de preparação inicial, sendo assim, tornando-se mais experiente no seu trabalho 
docente através de pesquisas, tentativas de modelos e troca de ideias com alguns 
colegas de profissão (MOHAMAD; SCHNECKENBERG; CRUZ, 2015)

Quando se trata da educação física na educação infantil sabemos que não 
há a obrigatoriedade dele. (QUARANTA; CINELLI, 2015, p. 57) manifesta a 
importância da educação física a partir da LDB 9.394/96 que tornou compo-
nente obrigatório em toda a educação básica e possibilitou que tanto o professor 
de educação física quanto o professor generalista podiam lecionar as aulas de 
educação física na educação infantil e no ensino fundamental I acerca de não 
haver fragmentação no ensino com a introdução do professor especialista, sendo 
que já ocorre trabalhos fragmentados a partir de superficialidades até mesmo 
sem a presença do professor de educação física. Contudo, cabe a cada municí-
pio, divisão de educação e projetos políticos pedagógicos, introduzir o professor 
especialista em seus processos de ensino e aprendizagem. Embora seja vantajoso 
para as crianças das series iniciais terem a prática do movimento com o profes-
sor especialista, (LOBO, 2017, p. 9) transparece que 46% das instituições públi-
cas de educação infantil do munícipio de São Paulo não possuem professores de 
Educação Física em seus projetos políticos pedagógicos.

Em contrapartida ao analisarmos a educação física no âmbito da educa-
ção infantil vemos um grande desafio na profissionalização do ensino, visto que, 
muitos professores em suas práticas docentes ainda se encontram em idade de 
ensino por vocação. Os professores se desenvolvem a partir de experiências in-
dividuais na qual se tornam individualistas em seus processos de ensino-apren-
dizagem, tendo em vista que a cultura colaborativa, tendo como foco principal 
o desenvolvimento integro da criança é uma ideia a ser posta em prática para 
que de forma não fragmentada colabore para um aditamento pleno da criança. 
(RECCO, 2014). (BARBOSA, 2016) também sobressai a importância do profes-
sor de educação física na educação infantil tendo em vista que através do mo-
vimento as crianças se desenvolvem tanto cognitivamente quanto em toda sua 
amplitude motora. Introduzir a educação física no processo de ensino-apren-
dizagem para que a criança se desenvolva integralmente se perpassa a linha 
do brincar e vai além, onde contribui para o desenvolvimento das habilidades 
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motoras e de valores sociais. (MORAES e PEREIRA, 2018)
A epistemologia genética através do pensamento lógico estimula um desen-

volvimento cognitivo, motor e social além das sapiências motoras propostas nas au-
las de educação física. Tal teoria nos instiga a levá-la adiante e não só a termos como 
teoria de conhecimento e sim laçarmos um olhar reflexivo para a termos como um 
panorama capaz de nos conduzir para a afeição de ações motoras, que visam o de-
senvolvimento motor por completo da criança e expressões de sentir e pensar, sendo 
assim, visando à amplificação da sua cognição e valores sociais para que em breve se 
torne um cidadão crítico-reflexivo (OLIVEIRA, 2014 e CAMINHA, 2014) 

Belluzzo et al., (2016),  destaca que a ascensão do mundo tecnológico con-
duz as crianças a praticarem cada vez menos atividades físicas, sendo assim, tor-
nando um desafio aos professores para estimularem cada vez mais essas práticas 
visto que através da prática cultural do movimento a criança estará num processo 
mais prazeroso acerca de se desenvolver integralmente para se tornar capaz de 
interagir e criar inter-relações com o mundo em que se está inserido, sendo assim, 
ocasionar a pratica do movimento cada vez mais assídua a cada aula.

Sabendo-se da transcendência do professor especialista para se trabalhar 
o movimento nos anos iniciais, (GUIRRA e PRODÓCIMO, 2010), nos afirma 
que mesmo sendo de decisão de cada município e projeto político pedagógico é 
de extrema importância se ter o professor de educação física a frente do trabalho 
de desenvolvimento motor das crianças pois mesmo que tenha sido escasso a 
sua formação inicial a respeito da educação física na educação infantil, é o único 
que em toda a sua trajetória acadêmica esteve imerso no estudo do homem em 
toda sua dimensão, tanto cognitiva, quanto motora.

Sendo assim, (CAVALARO e MULLER, 2009), defende a ideia que 
quando se trata do eixo movimento, cabe esse trabalho ao professor de educação 
física, sendo assim, o professor generalista desempenhar as outras funções acer-
ca do aditamento integro do aluno, devendo este ser um trabalho de parcerias 
e não de individualismo, onde professores de educação infantil e professores de 
educação física podem juntos, através de uma cultura colaborativa, contribuir 
para que esse aluno se desenvolva em toda sua amplitude.

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo foi possível verificar que a educação infantil é uma etapa 
de extrema importância na vida da criança, pois é o início da escolarização, é 
o momento em que ela inicia a sua vida em um novo processo na qual terá 
como objetivo promover sua inclusão na sociedade escolar. As bases teóricas 
mostram que esta fase da vida necessita ser compreendida como quantioso 
para a melhoria no desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físico, 
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psicológico, intelectual e social, valorizando o processo de construção do conhe-
cimento por meio da integração entre gesto motor e a atividade cognitiva.

Tornam-se cada vez mais necessário de se trabalhar a educação física e 
educação infantil em conjunto, pois os dois profissionais poderá apresentar uma 
melhor formação e a busca por uma educação eficaz, nas quais elas possam criar, 
organizar e descobrir conceitos e situações sobre o movimento e sua ação obser-
vando-se as particularidades de cada indivíduo, trazendo resultados positivos des-
sa parceria em prol da criança, proporcionando um amplo conhecimento e possi-
bilidades de ações motoras, favorecendo assim, o processo ensino aprendizagem.

Defendemos que é imprescindível a presença do professor especialista de 
Educação Física nas salas de aulas da educação básica, principalmente na edu-
cação infantil por ser um momento na qual a criança deve estar se movimen-
tando e descobrindo seu mundo ao redor, pois isso não traz somente benefício 
motor, mas também, para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e relacional, 
por integrar corpo, cultura e linguagem. 
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INTRODUÇÃO

Nas últimas três décadas, temos acompanhado no contexto educacional 
brasileiro um intenso debate acerca da formação docente, movimento esse que 
tem influenciado o processo de proposição e formulação de políticas públicas 
objetivando reestruturar o sistema educacional brasileiro e, de maneira especial, 
redefinir processos de formação inicial e continuada de professores/as.

Ao longo desse período diversos ordenamentos legais foram elaborados e 
se constituem como desdobramentos da LDBEN 9394/966. Esses documentos, 
em diálogo e consonância com a produção de conhecimento no campo edu-
cacional brasileiro, reconhecem a centralidade da licenciatura na formação de 
professores/as para a atuação na educação básica. 

1 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão So-
cial, da Faculdade de Educação da UFMG (PPGE/FaE/UFMG) – Professora da Rede de 
Ensino Particular (BH). robertabatistafaria@gmail.com.

2  Mestrando Programa de Pós Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social, 
da Faculdade de Educação da UFMG (PPGE/FaE/UFMG) – Professor da Rede Munici-
pal de Belo Horizonte. lourescaio@gmail.com.

3  Mestranda no Mestrado Profissional Educação e Docência (Promestre / FaE/UFMG) - 
Professora da Rede Municipal de Sabará. lauraliviafonseca@gmail.com.

4 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão So-
cial, da Faculdade de Educação da UFMG (PPGE/FaE/UFMG) - Professora da Rede 
Municipal de Santa Luzia. marcella.ed.fis@gmail.com.

5  Mestre pelo Mestrado Profissional Educação e Docência (Promestre / FaE/UFMG)
    brunoarco.ca@gmail.com -  Professor da Rede de Ensino Particular.

6 Como exemplo, citamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Profes-
sores da Educação Básica (Resolução CNE/CP/01 de 2002) e, sobretudo, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada 
de Professores da Educação Básica
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Entretanto, apesar do intenso processo de discussão sobre a centralidade 
da formação de professores/as, presenciamos na última década uma crescen-
te perda de prestígio social da profissão. Essa constatação provocou, por parte 
do Ministério da Educação (MEC), a formulação de uma Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica7 composta por 
um conjunto de ações, dentre as quais  destacamos o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (PARFOR) e mais recentemente o Programa de 
Residência Pedagógica (PRP). 

Compreendemos que docentes recém formados- identificados pelos estu-
dos e pesquisas como professores iniciantes - constituem-se em um grupo que 
demanda atenção e acompanhamento especial. Pesquisas apontam que nos mo-
mentos iniciais da profissão docente na escola básica, os professores/as acabam 
por experimentar situações críticas de desamparo e solidão gerando em muitos 
casos um movimento de desencanto e abandono precoce da docência. Estudos 
ainda indicam que esses professores/as têm tido pouco apoio nessa fase de tran-
sição da condição de aluno/a para a de recém-professor/a (FREITAS, 2002; 
FERREIRA, 2005, GARIGLIO, 2012).

O conjunto de estudos e pesquisas que vêm sendo realizados, tanto em 
âmbito nacional quanto internacional, que se interessam em compreender de 
que modo professores/as iniciantes dão sentido a sua vida profissional e como 
se integram a ela como sujeitos, têm considerado a carreira docente como um 
processo formativo contínuo marcado pela presença de ciclos ou fases de desen-
volvimento profissional. 

O estudo desenvolvido por Huberman (1995)8 sobre o ciclo de vida pro-
fissional de professores/as do ensino médio, tem influenciado muitas pesquisas 
posteriores.  Nessa investigação, o autor identifica e classifica fases da carreira 
docente em cinco momentos: de 1 a 3 anos identificada como fase de entrada e 
tateamento da profissão; de 4 a 6 anos fase de estabilização e consolidação de um re-
pertório pedagógico; de 7 a 25 anos fase de diversificação, ativismo e questionamen-
to; de 25 a 35 anos de serenidade, distanciamento afetivo e de certo conservadorismo 
e, por fim, de 35 a 40 anos uma fase caracterizada pelo desinvestimento profissional 
e amargura com a profissão ou de serenidade.

No contexto específico das pesquisas e projetos de extensão que vimos 
desenvolvendo junto ao Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Educação 

7 Instituído pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. 

8 Referimo-nos ao texto “O Ciclo de vida profissional dos professores” presente na obra 
organizada por Antônio Nóvoa intitulada  “Vidas de Professores”. 
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Física Escolar (ProEFE)9, interessa-nos investigar e compreender os processos 
de inserção e socialização inicial de professores/as de Educação Física. Esse ci-
clo é denominado pela literatura de diversas formas, a saber: choque da realidade, 
choque de transição ou choque cultural.

O presente texto tem como objetivo principal descrever e analisar um pro-
cesso de acompanhamento de professores/as de Educação Física iniciantes com 
vistas a compreender como estes vivenciam essa etapa singular de iniciação da 
experiência profissional. O processo de acompanhamento tem se materializado 
no contexto de um projeto de extensão denominado Via Lettera: narrativas episto-
lares sobre o início da docência em Educação Física. 

INSERÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA INICIANTES: O QUE DIZEM AS PESQUISAS?

No âmbito da formação de professores/as de Educação Física somente 
nos últimos dez anos temos presenciado um aumento significativo no número 
de estudos e pesquisas que elegem como objeto de estudo os processos de in-
serção profissional de professores e professoras de Educação Física iniciantes.
(FREITAS, 2002; FERREIRA, 2005; GARIGLIO, 2012; GARIGLIO, 2016).

Essa etapa da iniciação à docência vem sendo compreendida como um 
período determinante na carreira profissional dos professores/as e apesar dos 
docentes vivenciarem processos comuns como: o choque com a realidade, o iní-
cio à sobrevivência, as descobertas da profissão, deve-se considerar que os pro-
cessos iniciais de socialização e inserção profissional não devem ser concebidos 
como homogêneos e uniformes entre todos os docentes dos diferentes compo-
nentes curriculares.

As pesquisas realizadas até o momento vêm, de um modo geral, buscan-
do produzir respostas às seguintes questões: Como professores/as Educação 
Física pensam e agem na profissão nos primeiros anos de contato com a docên-
cia? Quais os principais desafios enfrentados pelos professores/as de Educação 
Física iniciantes? Existe relação entre a iniciação à docência e as especificidades 
do ensino da Educação Física na escola? 

A partir das pesquisas que temos desenvolvido e em diálogo com demais 
estudos no campo da Educação Física, identificamos cinco dimensões/ cate-
gorias comuns presentes nos trabalhos, a saber: a) o lugar da formação inicial; 
b) trato didático pedagógico dos conhecimentos da educação física; c) relações 

9 O ProEFE congrega docentes da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional  (EEFFTO) e da Faculdade de Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Desde sua criação, no ano de 2001, o ProEFE tem se constituído como 
lugar de produção, debate e circulação do conhecimento em Educação Física Escolar. 
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construídas nas escolas; d) infraestrutura escolar; e) identidade docente dos pro-
fessores e professoras de educação física.

No que concerne à dimensão do lugar da formação inicial no processo 
de inserção profissional, parte significativa dos estudos analisados aponta que 
professores iniciantes identificam um distanciamento entre os conhecimentos 
vivenciados na formação acadêmica inicial e as demandas dos respectivos co-
tidianos escolares. Nesse sentido, Paixão, Barroso e Custódio (2016), a partir 
da análise de entrevistas realizadas com oito docentes, apontam que 75% deles 
sinalizaram que a formação inicial não possibilitou, de maneira equânime, o 
aprendizado dos conhecimentos específicos (teoria e prática) relacionado à prá-
tica de intervenção pedagógica.

Em consonância com as pesquisas desenvolvidas por nós, encontramos nos 
demais estudos uma segunda dimensão de análise relacionada aos desafios que 
os docentes iniciantes enfrentam, que diz respeito ao trato didático-pedagógico 
dos conteúdos da Educação Física. Vários estudos apontam para as dificulda-
des enfrentadas pelos docentes frente aos processos de planejamento das aulas, 
organização sequencial dos conteúdos e ausência de uma tradição de propostas 
curriculares (matrizes curriculares das escolas) que indiquem possíveis caminhos 
que possam ser seguidos pela educação física nas escolas. (GARIGLIO, 2016; 
PAIXÃO, BARROSO, CUSTÓDIO, 2016; QUADROS et al., 2015.)

Os estudos de Gariglio (2016) e Almeida Júnior e Oliveira (2018) apon-
tam para a necessidade que os professores/as têm de aprender novos conteúdos 
que vão ensinar. Os docentes narraram uma aproximação maior com determi-
nadas práticas corporais a fim de aprendê-las - inclusive a praticá-las - e, a partir 
disso, ensinarem aos seus alunos. Entretanto, os professores/as também consi-
deram esses momentos como possibilidades de aprendizagem.

A terceira categoria presente nas pesquisas relaciona-se às relações cons-
truídas nas escolas. Neste conjunto, a relação com os estudantes, mediada pela 
percepção do comportamento de indisciplina destes, é encontrada de forma re-
corrente nos estudos (PAIXÃO, BARROSO, CUSTÓDIO, 2016; KRUG et al., 
2017; QUADROS et al., 2015; CLARO JR. E FILGUEIRAS, 2009). Segundo 
Krug et al. (2017), 

(...) esse desafio interfere negativamente na prática pedagógica dos profes-
sores estudados. (...) a indisciplina dos alunos prejudica o bom andamento 
das aulas de Educação Física na Educação Básica e que por isso pode vir 
a se tornar uma marca docente negativa para os docentes (KRUG et al., 
2017, p. 20).  

Ainda na dimensão associada às relações construídas nos cotidianos 
escolares, os professores/as apontam a falta de acolhimento institucional 



PRÁTICAS, PESQUISAS E REFLEXÕES: 
PONTOS E CONTRAPONTOS NO FAZER DA EDUCAÇÃO

41

(GARIGLIO, 2017b; ALMEIDA JÚNIOR e OLIVEIRA, 2018; MEDEIRO et 
al., 2014; BERNARDI e MOLINA NETO, 2016; CONCEIÇÃO, FRASSON e 
BOROWSKI, 2014), o isolamento (KRUG et al., 2017) e a solidão (QUADROS 
et al., 2015) como características marcantes dessa fase da carreira. Sendo assim, 
é fundamental que as escolas, bem como as respectivas redes de ensino,  se orga-
nizem e construam estratégias de acolhimento aos docentes a fim de minimizar 
os impactos do momento.

A quarta categoria presente nos conjunto de trabalhos analisados refere-se 
à infraestrutura da escola. Os estudos reportam que os professores iniciantes 
encontram dificuldades relacionadas aos espaços e aos materiais disponíveis 
para as aulas (PAIXÃO, BARROSO, CUSTÓDIO, 2016; GARIGLIO, 2017b; 
QUADROS et. al. 2015; ALMEIDA JÚNIOR e OLIVEIRA, 2018). Sobre os 
espaços físicos, Gariglio (2017b) aponta para a exposição que o professor/a está 
sujeito, uma vez que as aulas, normalmente, acontecem em espaços e quadras 
abertas e que os outros sujeitos da escola podem transitar e observar a dinâmica 
das aulas, diferente do que usualmente ocorre com as demais disciplinas.

A última dimensão de análise relaciona-se ao processo de constituição 
das  identidades docentes dos professores iniciantes de educação física. Medeiro 
et al. (2014) conceituam a identidade docente como uma construção social e 
pessoal do professor. Nesse sentido, também concordamos com Souza (2010, 
p.158) para quem esse processo implica “um movimento constante e contínuo 
de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal e profissional, envolven-
do saberes, experiências e práticas.” 

Coletivo Via Lettera: cartas sobre o início da docência em Educação Física

O Via Lettera surge no ano de 2019 e se constitui em um coletivo10 de pro-
fessores/as de Educação Física recém-egressos da formação inicial da Escola 
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG, 
que estão iniciando a docência deste componente curricular em escolas (públi-
cas e privadas) da Educação Básica. 

No que tange à Universidade o Via Lettera se apresenta como uma possibi-
lidade de ampliação e aprofundamento dos estudos e pesquisas que vêm sendo 

10 Temos nos ancorado até o momento com a noção de coletivos baseados nas contribuições 
de Perez (2017, p.276) que apresentam algumas características dos coletivos, a saber: (a) a 
autoridade não é uma, mas distribuída entre todos os membros; (b) a liderança é rotativa 
e temporária, facilitando o ingresso de cada um dos sujeitos integrantes nesse posto; (c) a 
tomada das decisões é essencialmente participativa; (d) a divisão do trabalho é mínima; (e) 
informações, recursos e recompensas são distribuídos igualmente; (f) o poder é visto mais 
como uma forma de emponderamento do que de dominação; (g) os processos de organi-
zação são tão valiosos quanto os resultados; (h) as relações sociais são baseadas em ideias 
pessoais, comunitárias e holísticas.
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realizadas no contexto do ProEFE que abordam a temática dos “Professores 
Iniciantes”, bem como a possibilidade de elaboração de um esboço inicial de 
ação institucional sistemática de acompanhamento da prática pedagógica de 
professores/as iniciantes de Educação Física egressos da EEFFTO.  

Um dos objetivos deste coletivo é desenvolver estratégias de produção de 
narrativas autobiográficas – no formato de cartas – que apresentem e evidenciem 
as experiências vividas por professores/as iniciantes de Educação Física nos co-
tidianos escolares. Nesse sentido, o grupo também pretende construir tempos e 
espaços de discussão coletiva das cartas elaboradas, com vistas à socialização e 
circulação das mesmas.

Para o desenvolvimento de suas atividades o Via Lettera vem se ancorando 
nas compreensões de Narrativa de Benjamin (1994), bem como nas noções de 
Acompanhamento e Mediação Biográfica propostas por Passeggi (2006 e 2008) 
e Souza (2010). 

Considerar narrativas como produção de conhecimento implica em en-
tender os professores/as como sujeitos produtores de conhecimento. Ao rela-
cionar as narrativas com a formação de professores, “tem-se elementos contun-
dentes que configuram o professor como um narrador, um sujeito ativo da sua 
própria história de vida e de formação.” (SOUZA e CABRAL, 2015). 

Ao tomarmos como referência o campo da pesquisa narrativa  para o de-
senvolvimento das ações do coletivo levamos em consideração que os docentes, 
ao contarem suas histórias, de seus alunos e de tantos outros sujeitos que com-
põem o cotidiano escolar, realizam um importante exercício de reflexão que, ao 
mesmo tempo, permite que os sentidos da docência e da escolarização sejam re-
visitados e se reconheçam como autores e autoras das diversas tramas e enredos 
de sua prática profissional (SUAREZ, 2007). 

No tocante à concepção de mediação biográfica temos nos baseado nas 
contribuições de Passeggi (2006 e 2008). Para a autora a mediação biográfica ca-
racteriza-se pelos processos de acompanhamento de grupos de pessoas em forma-
ção que escrevem e trabalham sobre suas narrativas com a participação e/ou auxí-
lio de um “formador/a” ou mediador/a. A autora ressalta ainda que a mediação 
biográfica articula e põe em movimento as figuras antropológicas do narrador e do 
formador por meio de um “(...) co-investimento dialógico entre a pessoa que narra e 
o grupo, entre eles e quem os acompanha (...)” (PASSEGGI, 2008, p.43).

A partir dessa compreensão temos utilizado como uma das principais es-
tratégias de mediação biográfica a elaboração e socialização de narrativas auto-
biográficas epistolares. Até o momento, o grupo vem adotando a seguinte dinâ-
mica de trabalho: os docentes são convidados a escrever, ao menos, uma carta 
por mês. As cartas elaboradas – cujos destinatários são variados (colegas do 
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grupo, gestores das escolas, professores da Universidade) - são disponibilizadas 
em um arquivo digital no Google Drive, o que possibilita a leitura e discussão de 
todos/as os participantes.

Além da elaboração das cartas e socialização destas, o coletivo realiza um 
encontro mensal que conta com a participação dos docentes e de um professor 
da Universidade. Nesses encontros, os professores/as discutem as cartas elabo-
radas além de narrarem elementos que consideram significativos da experiência 
de iniciação à docência.

A partir desse momento apresentaremos alguns trechos de cartas elabo-
radas pelos professores/as ao longo do ano de 2019 com a intenção de produzir 
alguns exercícios interpretativos iniciais, tendo como referência os estudos e pes-
quisas apresentados anteriormente. Além disso, também descreveremos outras 
práticas e momentos formativos em que o coletivo esteve envolvido.

As primeiras cartas elaboradas trazem consigo uma presença forte de te-
máticas relacionadas ao momento singular vivido por cada docente de chegada 
aos respectivos cotidianos escolares. Nesse sentido, a partir de contextos esco-
lares específicos é possível perceber uma convergência das cartas em direção a 
temas como insegurança, frustrações, motivações cotidianas, diferentes aborda-
gens e estratégias metodológicas e condições de trabalho. 

Adentrar o “mundo real” da carreira docente evoca diversos sentimen-
tos e desilusões que, anteriormente, eram minimizados pela formação inicial 
e agora são potencializados diante da responsabilidade e compromisso com a 
verdadeira faceta do ser professor/a (GARIGLIO, 2016). Os sentimentos de in-
capacidade, auto-sabotagem e, por vezes de desilusão, acompanham os docentes 
nos primeiros meses de experiência profissional nas escolas. Vejamos:  

Saio a cada dia de trabalho, sentido que nem minha formação inicial, mi-
litância ou até mesmo, sensibilidade, me prepararam pra lidar com as sin-
gularidades dos sujeitos daquela escola.  Acordo no outro dia e peço sabe-
doria, pois aqueles meninos e meninas merecem o melhor de mim, é uma 
questão de direito! Preciso fortalecer a cada dia esse compromisso político 
e social aqui dentro. (Professora Roberta Batista Faria - Carta  02/2019)

Aliada aos sentimentos de frustração, as cartas também explicitam per-
cepções dos professores/as relacionadas às condições de trabalho, tanto aquelas 
relacionadas mais diretamente à dinâmica de cada escola quanto as vinculadas à 
condição docente na sociedade brasileira, tais como: dupla jornada de trabalho, 
grande tempo despendido e nos deslocamentos para o trabalho. Tal condição 
reverbera na esfera da vida cotidiana de cada professor/a com uma sensação de 
cansaço que, por vezes, se desdobra no corpo provocando adoecimento: 

“Eu nunca antes tinha imaginado o quanto a jornada dupla de trabalho 
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do professor é exaustiva-o deslocamento, a grande demanda de pesquisa e 
estudo, a carga de trabalho extraclasse e principalmente, o envolvimento 
emocional com a realidade dos alunos e alunas–-udo isso gera um cansaço 
físico e psicológico tão grande que, quase todos os dias, chego em casa sem 
ânimo para fazer qualquer outra coisa que não seja deitar na minha cama 
e dormir o mais rápido que eu conseguir para acordar bem e disposta no 
dia seguinte, às 5:20 da manhã.”(Professora Larissa Lima-Carta 12/05/20
19)                                                                                                                                                    
“Caros colegas, escrevo esta carta devido a angústia que ainda me con-
some. Tendo visto tudo que está acontecendo nos últimos tempos, mas 
principalmente nos dias 15 e 30 de maio desse ano, atos públicos em res-
posta aos ataques que a educação tem sofrido pelo nosso governo brasilei-
ro. Atos, que infelizmente não pude participar, e por isso minha angústia” 
(Professor Bruno Arcoverde Cavalcanti - Carta 04/07/2019).

Essa amálgama de sentimentos experimentados nos primeiros meses de 
docência também encontrou na poesia uma forma de expressão: 

“Deveria ser às 7e15,
Soa o sinal às 7e10.

Professor reclama enquanto toma café
Menino do lado de fora começa a se organizar

“Ei, fila pra rezar” !!!!
O pai nosso “cortando de 80”

E  conversa de 100.
“Entra. Ei, faz o favor, senta!”

Matéria no quadro, explicação e bolinha pra tudo enquanto é lado.
A bolinha é certeira, a explicação, não.

Os “meninos” querem dar opinião
“Ei, agora não, você não presta atenção.”

Atividade, exercício, vou explicar só um vez, pega o livro.
A aula acaba, a dúvida continua. 

Um grito silencioso ecoa.
A gente já sabe, os “meninos” também,

A escola precisa se “repensar”, reformular.
E deixar, todo grito ecoar !!!”

(Professora Laura Lívia Fonseca - Carta 10/05/2019). 

Ao longo do ano, também foram elaboradas e compartilhadas cartas que 
apesar de reconhecerem o contexto de incertezas e extremamente desafiador 
de inserção profissional - materializada numa “fossa pedagógica” -, buscavam 
apresentar possibilidades outras de enfrentamento da situação…

“Me dirijo agora aos colegas que estão desanimados com a escola, que 
estão na “fossa pedagógica”, pela qual todos nós passamos e tornaremos 
a passar mais inúmeras vezes. Guimarães Rosa escreveu que “ O correr da 
vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrou-
xa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem! ”.  As 
profissões são assim, e, principalmente, ser professor é assim... somos pro-
fessores o tempo todo, na escola, em casa, nos momentos de lazer... cansa 
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e é natural. Mas precisamos reavivar o sentimento de novidade dentro de 
nós para seguirmos fortes! Acredito que estar presente nos nossos encon-
tros é um ato importante de renovação. Por isso venha que iremos acolher 
quem quer que seja. Para terminar, tive que prestar exames médicos para 
assumir o cargo de professor no Estado. Durante o intervalo de um exame 
e outro fui a Praça da Liberdade e um poeta andante veio conversar co-
migo. No fim da nossa conversa ele me dedicou uma poesia que acredito 
casar com esses momentos de incertezas. Ela é assim:

  A mente 
           Vaga 

por aí
          desola-se e 

              se encanta,
pede número
pede mantra, 
aqui se perde 

              ali se encontra ” 
(Professor Caio Lucchesi Loures - Carta 07/11/2019).

Logo após as duas primeiras cartas, o “impacto inicial” com a escola vai 
deixando de ser o tema central das narrativas e percebemos que os conteúdos 
trabalhados, aos poucos, também começam a ocupar espaço nas cartas. De um 
modo geral, as cartas começam a explicitar o movimento de planejamento, orga-
nização e sistematização de diferentes práticas corporais aos estudantes.

“muitas vezes saímos da universidade apenas com um esboço da metodo-
logia, talvez  mais próximo de uma filosofia do que de um sistema ope-
racional/ metodológico propriamente dito. Isso tem sido um dos grandes 
problemas em minhas aulas de primeiro ano, afinal, se eu tenho uma ideia 
de EF E (Educação Física Escolar) como ensino da cultura e de forma crí-
tica, a questão é - como eu faço isso? Como balanceamos, selecionamos ou 
misturamos ideias, teorias e nossas práticas cotidianas?” (Professor Lucas 
Souza - Carta, 04/2019).

 “No primeiro bimestre trabalhei com os jogos e brincadeiras e no início 
do segundo bimestre ministrei aulas de ginástica. Até aí tudo estava certo. 
Eu tenho objetivos claros de ensino e aprendizagem, metodologia de aula 
definida e domínio corporal de ambos os conteúdos trabalhados até en-
tão.” (Professor Caio Lucchesi Loures -  Carta 07/06/2019).

“Bem como ia dizer, com o inicio do 3º semestre, novos conteúdos. No 
entanto, busquei me organizar para que junto da escolha desses conteúdos 
fosse possível abordar um tema transversal que vai ao encontro desde os 
mais novos as turmas do 9º ano. O tema escolhido é a relação de gênero 
nas aulas de Educação Física, afinal de contas como ela se apresenta?” 
(Professor Bruno Arcoverde Cavalcanti - Carta 03/09/2019).

Além da elaboração das cartas e socialização destas o coletivo realiza um 
encontro mensal, na EEFFTO, nas manhãs de sábado. Estes encontros foram 
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pensados, a princípio, como uma possibilidade de reflexão coletiva sobre o pro-
cesso de escrita e o conteúdo das narrativas. Entretanto, ao longo do ano o en-
contro presencial foi tomando outras formas e assumindo uma dinâmica diversa 
da inicialmente planejada. Ressaltamos que a pauta de cada encontro é definida 
coletivamente entre os professores/as ao longo da semana que antecede a reu-
nião presencial.

Nos momentos dedicados à leitura e comentários das cartas percebemos 
um entrelaçamento de questões subjetivas articuladas ao intenso processo vi-
vido por cada professor/a  de chegada às escolas bem como de elaboração de 
estratégias de sobrevivência e de legitimação da Educação Física nos currículos 
escolares. Nesse sentido, a leitura e comentários das cartas tem se caracterizado 
como um momento singular de trocas, partilhas e, sobretudo, acolhimento.

Ao longo do ano de 2019 o Via Lettera também desenvolveu ações ex-
ternas que foram determinantes para fomentar o coletivo. Uma dessas ações 
externas foi  a participação no II Encontro do “Pensando a Educação Física 
Escolar”11. O Encontro foi realizado entre os dias 19 e 22 de junho em uma 
escola da rede Municipal de Belo Horizonte.

O coletivo optou por participar de uma atividade denominada “Mostra 
de Produções  Pedagógicas”12 apresentando as cartas redigidas até aquele mo-
mento, por meio de uma pequena instalação que contou com livros diversos que 
tematizam a correspondência por cartas e uma caixa de correio. Além de terem 
acesso a todas as cartas os participantes do evento também puderam escrever 
aos membros do coletivo ou a outros destinatários. Para tanto, disponibilizamos  
folhas em branco e canetas. As cartas redigidas durante o encontro foram, pos-
teriormente, lidas e discutidas em alguns dos encontros presenciais do coletivo.

A participação no II Encontro do “Pensando a Educação Física Escolar” 
se constituiu numa possibilidade relevante de debates de práticas pedagógicas, 
fez com que os professores/as conhecessem e dialogassem com outros coletivos 
docentes diferentes modelos de formação continuada e formas diversificadas de 
refletir e tornar público os conhecimentos produzidos nas escolas.

11 O “Pensando a Educação Física Escolar”, se caracteriza como um grupo de professores de 
Educação Física que atuam no chão da escola e se encontram para dialogarem sobre suas 
práticas docentes. O grupo também possui ações externas como oficinas de diferentes con-
teúdos da educação física para professores/as da Educação Básica e os encontros bianuais. 
O endereço eletrônico do II Encontro é: https://iipensandoefe.webnode.com/.

12 Os trabalhos inscritos na sessão de “Mostra de Produções Pedagógicas” incorporaram re-
latos de práticas desenvolvidas por docentes nos cotidianos escolares. Ao longo do evento 
foram apresentados trabalhos em diferentes formatos, desde as cartas do Coletivo até mos-
tra de fotografia, material áudio visual, materiais didáticos, cadernos de alunos, portfólios, 
dentre outros.
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MAIS ALGUNS APONTAMENTOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o momento podemos perceber a potencialidade formativa das cartas 
elaboradas pelos professores/as. Compreendemos que narrar as experiências 
vividas no chão da escola, narrar a sua vida enquanto sujeito social é também 
constitutivo da formação e desenvolvimento profissional de cada professor/a. 
Vida, profissão e narrativa estão entrecruzadas, na medida em que remetem 
cada docente a (re)viver e refletir sua singularidade, enquanto ator e autor/a, 
investindo em sua interioridade e conhecimento de si, reveladas nas escritas do 
eu (SOUZA, 2011, p.213).

Nesse sentido, o conteúdo das cartas revela um duplo movimento forma-
tivo. O primeiro relaciona-se de forma mais intensa com os dilemas, desafios e 
tensões vividos pelos professore/as nos cotidianos escolares nas relações estabe-
lecidas com diferentes sujeitos da comunidade escolar. A segunda dimensão 
associada a esse duplo movimento formativo relaciona-se com cartas que evi-
denciam os processos de ensino e aprendizagem de práticas corporais. 

A elaboração das narrativas autobiográficas no formato de cartas também 
pode ser tomada como uma estratégia significativa para a produção de sentidos 
sobre o que é um Coletivo Docente em um contexto específico de uma ação de ex-
tensão com foco na formação continuada. Josso (2004, p.219) nos lembra de que 
“o trabalho biográfico de si mesmo dá início à aprendizagem da implicação per-
manente em jogo, no trabalho individual e no trabalho coletivo”. Nesse sentido, 
o acompanhamento e a mediação biográfica tem demonstrado uma crescente im-
plicação dos professores/as com a formação, com os sentimentos que emergem da 
dinâmica de escrita e com o compartilhamento e validação coletiva das narrativas.

Por fim, parece-nos que a dinâmica de produção de conhecimentos ado-
tada por nós no interior do Via Lettera também se aproxima de um conjunto 
de estudos e pesquisas desenvolvidas no campo da formação continuada em 
Educação Física que buscam superar elementos e práticas associadas ao para-
digma da “Racionalidade Técnica” e que desenvolve práticas colaborativas e 
construcionistas de formação (MOLINA NETO e MOLINA, 2010). Temos bus-
cado construir espaços, tempos e práticas com e entre professores/as de Educação 
Física iniciantes e docentes da Universidade em que todos nós possamos, grada-
tivamente, nos reconhecermos como sujeitos/docentes/pesquisadores/críticos 
constituindo-se em uma experiência singular de formação continuada. 
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1. INTRODUÇÃO

O conceito de ensino integrado que será abordado neste trabalho versa 
sobre a uma formação de caráter amplo e completo, tanto intelectual quanto 
física e emocional, de estudantes do Ensino Médio de Nível Técnico da rede 
federal. Portanto, diverge da ideia de ensino que preconiza apenas a aproxima-
ção entre os diferentes campos do saber, através das suas diferentes formas (plu-
ridisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade etc.). De acordo 
com Moraes (2000), muitos aspectos e dimensões envolvem a formação integral 
do individual e precisam ser trabalhados, como a criatividade, responsabilidade 
sociais e componentes éticos, afetivos e espirituais. 

Apesar da ideia de integração envolver outros aspectos além dos saberes 
institucionalizados através do currículo, parece imprescindível que integração 
entre os campos do conhecimento floresça para que o objetivo maior do ensino 
integrado seja atingido, portanto não parece possível falar de um ensino integra-
do que envolvam outras dimensões da vida humana sem paralelamente expor a 
fragmentação do conhecimento no currículo escolar. 

O objetivo deste estudo é apresentar uma reflexão sobre elementos que se 
mostram como barreiras para a implementação do ensino integrado nas escolas 
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de educação básica no Brasil. Partindo de um conceito de ensino integrado para 
além da aproximação dos diferentes campos do saber, mas também que envol-
va diversos aspectos da existência humana, o foco deste trabalho é trazer os 
elementos primários que reforçam a fragmentação do conhecimento e refletem 
diretamente na prática pedagógica. 

As barreiras aqui apresentadas são de três ordens: a realidade do saber 
fragmentado, a organização curricular do ensino básico e, por último, a organi-
zação pedagógica na educação básica e no ensino integrado. Esses três pontos 
são discutidos como fatores que precisam ser levados à reflexão na discussão so-
bre a implementação do ensino integrado, pois são elementos que, se não impos-
sibilitam tal projeto, podem torná-lo utópico no sentido de distanciamento da 
estrutura concreta do ensino frente às ideias apontadas pelos novos paradigmas. 

Portanto, as reflexões aqui apresentadas estão sempre associadas aos seus 
reflexos na realidade escolar e no movimento contrário, de modo que a teoria 
não se dissocie da realidade como apresentada na atualidade.

Talvez o maior desafio para construção de um projeto de ensino integrado 
seja a necessidade de uma integração do currículo, uma vez que, no paradigma 
da modernidade, os campos do saber tornaram-se cada vez mais especializados 
e fragmentados dentro do ambiente acadêmico e cientifico, o que obviamente 
refletiu na organização curricular das escolas de ensino básico. 

Ainda em relação ao paradigma da modernidade, cartesiano- newtonia-
no, responsável pela intensa fragmentação do conhecimento, Moraes (2000) des-
taca a influência deste na instituição escolar da seguinte forma:

A escola atual continua influenciada pelo velho paradigma, submetida a 
um sistema paternalista, hierárquico, autoritário e dogmático, não per-
cebendo as mudanças ao seu redor e, na maioria dos casos, resistindo a 
elas. Continuamos dividindo o conhecimento em assuntos, especialidades, 
subespecialidades, transformando o todo em partes, separando o corpo 
em cabeça, tronco e membros, as flores em pétalas, a história em fatos 
isolados, sem nos preocuparmos com integração, interação, continuidade 
e síntese (MORAES, 2000. P. 7). 

Diante desse cenário de especialização do conhecimento, serão aborda-
dos, neste trabalho, três fatores que podem ser considerados como “barreiras” 
para as propostas de integração do ensino. 

O primeiro deles é a forte compartimentação do saber, que parece influen-
ciar diretamente a formação dos docentes para a educação básica, considerando 
que eles são formados ainda com base em currículos que parecem, ainda, sofrer 
resquícios da fragmentação moderna. 

O segundo fator está relacionado à organização curricular da maioria das 
escolas brasileiras, que adotam esse modelo fragmentado tanto na teoria quanto 
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na prática escolar, contribuindo para uma visão fragmentada do conhecimento 
cientifico por parte dos estudantes. 

O terceiro e último, está relacionado à forma como a organização pedagó-
gica das escolas de educação básica, em especial o segundo segmento do ensino 
fundamental e o ensino médio, em que professores são separados por dias da 
semana, de acordo com suas disciplinas. Isso dificulta ainda mais a possibilida-
des de diálogo entre os campos do saber e a efetivação de projetos que possam 
almejar qualquer tipo de integração entre os conhecimentos. 

A análise desses fatores pretende mostrar como parece necessária a dis-
cussão primeira do que são chamadas aqui  barreiras para a implementação do 
ensino integrado, de forma que se possa pensar na importância de se refletir sobre 
esses fatores na construção de projetos capazes de atingir realmente um ensino 
integrado, não só em relação aos conhecimentos que hoje se apresentam fragmen-
tados em disciplinas/matérias, mas, sobretudo, em relação à  construção de novas 
formas de abordagem e análise da realidade social a partir dos conhecimentos 
científicos de maneira mais ampla, que considere o ser humano na sua totalidade.

2. O DESAFIO DO ENSINO INTEGRADO DIANTE DA REALIDADE 
DO SABER FRAGMENTADO

Considerando que nenhum currículo é neutro, conforme aponta Silva 
(2017), as teorias do currículo, e o campo de estudo sobre currículo, especifica-
mente, surgiram como necessidade de atender à expansão da escolarização para 
as massas, e não podem ser vistas como neutras, visto que selecionar conheci-
mento é um instrumento de poder, segundo o autor. 

Na visão tradicional, o currículo surge como um método de organiza-
ção alinhado com os preceitos da administração cientifica de Taylor e com o 
movimento ligado ao desenvolvimento das teorias cientificas da administração, 
voltadas, inicialmente, para o modo de produção industrial emergente no início 
do século XX.  Assim, os estudos de Bobbitt e Tyler, Silva (2017) demonstram 
como as visões de currículo foram desenvolvidas nos Estados Unidos, com obje-
tivos claramente burocráticos e organizacionais. 

Sobre esse modelo tecnicista que influenciou fortemente a educação bra-
sileira em meados do século XX, Ramos (2017) destaca que tal modelo está 
baseado na teoria do capital humano:

A ideologia que sustentou essa correspondência foi a Teoria do Capital 
Humano. Trata-se de uma teoria que vem das ciências econômicas, a eco-
nomia da educação, mas que se mostrou como ideológica, baseada na 
linearidade da relação entre nível de escolaridade e classificação social das 
pessoas; e entre o nível de escolaridade da população de um país e o seu 
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desenvolvimento econômico. O caráter ideológico da Teoria do Capital 
Humano orientou as políticas de educação da classe trabalhadora no 
Brasil dos anos 1950 aos 1970 (RAMOS, 2017. p. 24). 

No Brasil, a influência dessa visão tradicional e tecnicista de currículo, 
alinhada ao modelo de desenvolvimento capitalista imperante na época, apro-
fundou a especialização do saber e transformou a organização do conhecimento 
nas instituições educacionais. Como exemplo dessa política em território nacio-
nal, são citadas aqui as organizações departamentais nas universidades, implan-
tadas na segunda metade do século XX. 

Apesar do surgimento de inúmeras discussões no campo educacional que 
rechaçavam os modelos tradicionais tecnicistas, como as teorias críticas e pós 
críticas, as discussões sobre novas formas de organização curricular parecem ter 
atingido pouco o modelo consolidado nas décadas de 1960 e 1970, visto que, até 
hoje, nas primeiras décadas do século XXI, ainda se pode observar a forte in-
fluência da fragmentação do conhecimento, não só nas escolas de ensino básico, 
como também nas instituições de ensino superior.

Essa dificuldade de transpor a barreira da organização curricular em “cai-
xinhas do conhecimento”, constitui um dos maiores desafios para construção 
do conhecimento de maneira integrada, de maneira que influencia todos os ou-
tros fatores aqui listados. Os fatores de ordem prática de organização pedagó-
gica e administrativa das instituições escolares são também influenciados pela 
tendência à compartimentalização. 

Cabe destacar que este trabalho não pretende analisar as diferentes teo-
rias de integração curricular, ou do conhecimento, para a construção do ensino 
integrado, de modo que essas teorias, dentro de suas especificidades e limitação, 
serão consideradas aqui como propostas válidas nas tentativas de ruptura com o 
paradigma anterior, que deu origem à fragmentação do conhecimento.

Esclarecida essa questão, destaca-se aqui o primeiro fator considerado 
uma barreira prática para as propostas e execução de ações que visam a um 
ensino integrado, sendo este o paradigma que gerou a fragmentação do conheci-
mento e das práticas pedagógicas como um dos maiores obstáculos para que se 
vivencie um novo paradigma, como o da complexidade, e acompanhar o movi-
mento de uma sociedade em rede (BERNARDI e DAUDT, 2014).

Em conformidade com a teoria da complexidade de Edgar Morin (2000), 
a primazia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas impede 
frequentemente de se operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser 
substituída por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em 
seu contexto, sua complexidade, seu conjunto. (MORIN, 2000).

O foco da análise foram os fatores da realidade prática que parecem 
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intransponíveis no que tange à formação e execução de propostas de ensino integra-
do, por mais que a construção dessas propostas não passem apenas por um único 
caminho, ou seja, por uma única prática, conforme aponta Frigotto e Araújo (2015):

Consideramos a possibilidade de haver práticas pedagógicas mais adequadas 
ao projeto de ensino integrado, mas recusamos a ilusão de haver uma única 
forma de promover a integração parte-todo, teoria-prática e ensino técnico e 
profissional, no ensino médio (FRIGOTTO e ARAUJO, 2015, p. 3). 

Algumas premissas foram consideradas nessa análise, as quais precisam 
ser discutidas para compreensão mais ampla das possíveis formas de constru-
ção de uma modelo de ensino integrado, como foco nos fatores já apresentados 
como possíveis entraves para a execução de práticas que possam ir de encontro a 
visão de integração do ensino, e que serão analisados levando em consideração 
a prática docente.

Portanto, diante da necessidade que sugere ser urgente de superação da 
compartimentação do conhecimento, considera-se este o primeiro e primordial 
fator que compõe a tríade de obstáculos a serem superados na construção da in-
tegração do conhecimento. Primordial porque afeta diretamente a formação dos 
docentes que, ao saírem das universidades, onde vivenciaram toda a fragmentação 
do saber ainda presente em parte significativa dos cursos superiores, dificilmente 
encontrarão subsídios para trabalharem no ensino básico de maneira integrada.

Considera-se que os currículos dos cursos de licenciatura ainda parecem 
marcados fortemente pela divisão em muitas disciplinas, e que em muitos casos 
sugerem um não diálogo com as demais disciplinas do próprio campo do saber 
e com o todo. Pode-se pensar nessa divisão da formação como uma grande bar-
reira para o docente ter a visão do todo, e mesmo as tentativas de integração do 
saber, por mais simples que sejam.

Nesse contexto, pensar em integração na educação básica sem a devi-
da crítica ao sistema de formação dos docentes nos moldes atuais, pode criar 
um grande vazio de significado, em que se exige dos profissionais algo sobre 
o qual não foram levados a pensar no decorrer de sua formação acadêmica. 
Vivenciaram, ao contrário, as antigas estruturas em departamentos e em disci-
plinas expressas em fluxogramas.

3. A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NAS ESCOLAS DE ENSINO 
BÁSICO

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei 9394/96), 
a organização do conhecimento por níveis de ensino deve atender a uma base 
nacional comum, que é especificada na referida lei através dos conhecimentos 
relacionados ao estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento 
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do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente, do 
Brasil. Outros conhecimentos também são expressos na lei como obrigatórios, 
como a arte,  a educação física e  o estudo da cultura afro-brasileira e indígena, 
da filosofia e da sociologia, além da língua estrangeira.

Apesar de parecer contraditória, a defesa de determinados campos do conhe-
cimento na lei, como é o caso da filosofia e da sociologia, tornaram-se bandeiras do 
movimento progressista diante das tentativas do estado de suprimi-las do currículo 
de maneira expressa, fazendo com que a defesa desses saberes em forma de campo 
cientifico do conhecimento, mesmo que implícito que são fundamentais para a com-
preensão da realidade social e política, fossem defendidos no corpo da lei. 

O movimento aparentemente contraditório descrito anteriormente, pare-
ce fundamental devido ao uso político do currículo e da legislação de acordo 
com os projetos de governo considerados retrógrados em relação à integralidade 
do conhecimento expressos em todas as suas formas, o que inclui as artes e 
os saberes renegados durante décadas devido à visão eurocêntrica de mundo 
que influenciou a forma como os conteúdos escolares eram selecionados, como 
exemplo, podemos citar o ensino da história e cultura africana.

Nos últimos anos, a política educacional indicou grande retrocesso no que 
diz respeito a valorização das ciências humanas e sociais no currículo escolar, 
como exemplo citamos aqui a criação do que o governo denominou de “novo ensi-
no médio”, medida que para ser implementada precisou alterar a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB), através da lei federal nº 13.415 de fevereiro de 2017. 

A referida lei altera, dentre outros, o artigo 35 da LDB, explicitando a 
obrigatoriedade de estudos e práticas da educação física, artes, filosofia e socio-
logia na base nacional comum, porém não delimitando o seu ensino obrigatório 
em todos os três anos do ensino médio, diferente do ensino da língua portugue-
sa e da matemática, que tiveram a inclusão em todos os anos do ensino médio 
garantidas na lei. 

Diante dessa alteração na LDB e com a normatização através das porta-
rias  nº 521 e nº 733 de 2021, do governo federal, que trataram respectivamente 
de instituir o cronograma de implantação do novo ensino médio e o programa 
de itinerários formativos,  diversos currículos dessa fase de ensino em diferentes 
estados da federação passaram a diminuir a carga horária das ciências humanas 
e sociais em seus currículos, amparados pelo nova normatização educacional 
que trata dos itinerários formativos e da não obrigatoriedade desses saberes em 
todos os anos do ensino médio.

A visão retrograda sobre o conhecimento, que definida aqui como sendo 
aquela que tentar diminuir ou extinguir as ciências humanas da escola, também 
questiona o conhecimento científico desenvolvido por anos pelas ciências físicas 



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

56

e naturais, o que parece fazer parte de um grande movimento político-ideológico 
de regressão a valores morais carregados de preconceitos que marcaram uma 
sociedade de outrora, não sendo mais aceitáveis diante das lutas de diversos 
movimentos progressistas. 

Nesse cenário de embate ideológico, alguns recuos dos movimentos pro-
gressistas parecem fazer sentido, para que algumas conquistas, por mais que es-
tejam alinhadas com um currículo plenamente integrado, são fundamentais para 
a existência de discussões que, mesmo fragmentadas, podem contribuir para o 
avanço em direção a um saber plenamente integrado. Mais uma vez, a realidade 
concreta, agora no campo ideológico de construção e organização do currículo, 
se apresenta como um desafio para aqueles que defendem a integração do saber. 

Ciavatta (2012) coloca como pressuposto para a formação integrada e 
humanizadora a vontade política das diversas instâncias responsáveis pela edu-
cação, como gestores em diferentes níveis de governo, secretarias de educação, 
diretores e professores, segundo a autora, todas essas instâncias deveriam mani-
festar vontade em romper com a ideia de formação para o mercado de trabalho 
e trabalhar na construção de um projeto social que vise à formação integrada.

O movimento em direção à construção de uma nova forma de olhar o co-
nhecimento mais integrado não pode se restringir apenas às discussões entre os 
pares que defendem tal ideia, sendo fundamental que a realidade concreta e seus 
movimentos políticos sejam observados, de modo que a discussão não se aproxi-
me mais de uma “bolha teórica” do que daquela realidade que se pretende mudar.

Dessa forma, entender que toda reflexão sobre a construção de uma inte-
gração curricular deve estar atrelada não só à vasta literatura sobre o tema, que 
remonta as escolas unitárias defendidas por Gramsci, passando por ideais mais 
contemporâneos de integralidade e complexidade apresentados por Morin (2000), 
mas também precisam dialogar com as realidades concretas que se apresentam 
em cada lugar do planeta, considerando, assim, as peculiaridades e os diferentes 
movimentos políticos que se impõem naquele espaço-tempo, pois a compreensão 
desses elementos indica ser fundamental para não tornar a discussão uma utopia, 
no sentido de obstáculo intransponível para determinada realidade. 

4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E O 
ENSINO INTEGRADO

Ao citar estudos de Costa (2012) sobre o ensino médio integrado no Brasil, 
Frigotto (2018) destaca que a autora identifica em seus estudos três questão que 
seriam problemas para a efetivação da educação integrada nesse nível de ensino, 
que seriam de ordens: ordem conceitual, de operacionalização curricular e de 
organização dos sistemas de ensino. Nessa seção o foco de analise será nos dois 
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últimos problemas citados. 
Observando diversos currículos da educação básica, em especial dos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio, podemos observar claramente 
a tendência discutida na seção anterior, que é a fragmentação do conhecimento 
no currículo escolar. São citados aqui os documentos, como boletins divididos 
por disciplinas, uma infinidade delas dependendo das instituições, e também da 
grade horária das turmas que segue o mesmo modelo.

Entretanto, na prática docente, os relatos de tentativas de integração são 
comuns, através de projetos temáticos que possam aproximar os campos do co-
nhecimento já separados na sua estrutura curricular, mas ainda assim esbarra na 
organização das instituições escolar.

Aqui surge a terceira barreira a ser enfrentada paralelamente às demais, 
que é a divisão do conhecimento para além do currículo escolar expresso no 
papel. Essa segunda repartição tem relação direta com a divisão dos horários 
das disciplinas de acordo com a disponibilidade dos professores ou da divisão 
proposta pelos gestores escolares, que parecem ignorar qualquer relação entre 
as áreas do conhecimento, como se todas fossem suficientes em si mesmas, sem 
necessidade de qualquer interação possível.

Thurler (2001) ao tratar da organização dos professores e seus horários na 
escola faz uma associação como a lógica da indústria: 

Os cadernos de encargos e os horários dos professores são definidos como 
quaisquer posto de trabalho em uma indústria, de maneira que possam ser 
ocupados por pessoas intercambiáveis, com a única condição de possuírem a 
qualificação desejada para desempenhar seu papel (THURLER, 2001, p.27).

A percepção do conhecimento que o aluno irá acessar em determinado 
dia e horário na escola não pode partir do princípio de que o conhecimento se 
apresenta fragmentado, considerado suficiente em si mesmo, sem conexão com 
as demais áreas do saber. Se houver uma reflexão, na prática, aquela divisão 
teórica do currículo, os projetos temáticos que seriam a única tentativa viável de 
aproximação entre os diferentes campos do saber, podem carecer de sentido e, 
assim, não atingirem objetivo algum.

Parece comum em instituições escolares de ensino básico brasileiras, pro-
fessores de diferentes disciplinas não se encontrarem durante meses, pois traba-
lham em dias diferentes e, consequentemente, os conteúdos são construídos e 
apresentados aos estudantes de forma tão distinta que nem sempre a maturidade 
e a percepção da faixa etária a que se destina o conhecimento é capaz de fazer tal 
relação. Assim, são criadas falas comuns de alunos que questionam alguns pro-
fessores com frases típicas, como, por exemplo: “esse assunto é de tal disciplina, 
essa aula é de outra”. Naturalmente, não cabe ao aluno fazer a interligação de 
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um conhecimento que foi apresentado a ele de maneira fragmentada tanto no 
papel como em dias diferentes. 

Essa última barreira, que envolve a organização pedagógica dos conheci-
mentos nas instituições escolares, não está dissociada das demais, pelo contrá-
rio, acaba reforçando as demais barreiras para a integração do conhecimento e, 
consequentemente, a busca por um ensino integrado. 

5. CONCLUSÃO

Pensar sobre o ensino integrado para além da integração curricular dos sa-
beres fragmentados pela modernidade e vivenciados na escola básica até a atuali-
dade, passa pela análise das barreiras que podem, não só impedir a reflexão sobre 
novos paradigmas do conhecimento, como, também, ciente desses paradigmas, 
não serem capazes de atuarem em sua direção dentro das instituições escolares. 

Mais que entender o pensamento complexo e todos os aspectos pós-mo-
dernos, e suas implicações no campo educacional, parece urgente que seja reali-
zada uma análise das condições materiais que a atualidade apresenta, com todas 
as suas peculiaridades e características que remetem a paradigmas considerados 
ultrapassados, mas que ainda determinam a organização das instituições. 

Ciente da realidade que vivemos e de todas as barreiras aqui apresentadas 
torna-se condição sine qua non que as discussões sobre o ensino integrado não 
precedam as discussões sobre a realidade concreta e a sua constituição como 
barreiras a serem superadas, para que se possa avançar na construção da inte-
gralidade do ser humano e seu aperfeiçoamento através dos diferentes campos 
do saber, que precisam ser reconectados na direção apontada por novos paradig-
mas, como o da complexidade. 

Portanto, criar mecanismos de reflexão sobre os aspectos que constituem 
barreiras para o ensino integrado parece fundamental para que não percam de 
vista os objetivos e as visões de mundo que poderão superar o paradigma moder-
no que ainda se mostra prevalente na maioria do campo educacional brasileiro, 
e que conforme apresentado aqui, se reflete na realidade do ensino praticado na 
maioria das instituições escolares do país. 
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A GEOGRAFIA DO PENSAR-MUNDO: 
REFLEXÕES CRÍTICAS A PARTIR DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NOS 
CURSOS DE PEDAGOGIA 
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INTRODUÇÃO

A Geografia do Pensar-mundo colocada aqui neste trabalho, emerge do 
conceito freireano de “presença no mundo”, seria a percepção de que estamos 
no mundo, sendo “presença que se pensa em si mesma, que se sabe presença, 
que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que so-
nha, que constata, que compara, avalia, que valora, que decide e que rompe” 
(FREIRE, 1997, p. 20), exercendo a consciência de que estamos com os outros 
no mundo e, dessa forma, (re)construindo constantes e infinitas relações de in-
serção, reflexão e transformação. 

Nesse sentido, a Geografia do Pensar-mundo em nossas práticas educativas 
consiste numa compreensão múltipla, diversa e crítica de ação-reflexão, suas com-
plexidades relacionais e dialéticas, observando a possibilidade de refletir sobre a 
práxis desenvolvida no ensino do processo de formação inicial de professores. Pois 
na medida em que conseguimos pensar dentro de novas práticas e a percepção de 
que podemos realizar diversas leituras do espaço, consequentemente, essa forma-
ção influenciará na futura prática docente dos nossos alunos. A prática pedagógi-
ca é aqui entendida como efetivação do fazer que articula teoria e prática, em que 
se alia conhecimento de mundo ao conhecimento gnosiológico, e tem por sentido 
básico fazer emergir compreensões do espaço na sua forma mais efetiva de cons-
cientização. Dessa forma, assume o lugar de propiciar oportunidades para que na 
construção do conhecimento aconteça o que denominamos de relação complexa 
do conhecimento, a ideia freireana de aprendizagem em comunhão.

De par dessa compreensão, objetivamos apresentar e discutir concepções 

1 Doutora em Geografia. Professora do curso de Geografia da Universidade Estadual de 
Goiás, Campus Nordeste. thiara.teixeira@ueg.br.

2 Doutora em Educação. Professora do Departamento de Educação da Universidade Fede-
ral de Sergipe, Campus Universitário Professor Alberto Carvalho. livia.ljma@gmail.com.
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críticas de ensino de Geografia, refletindo sobre os desafios que envolvem uma 
Geografia do Pensar-mundo, a partir das práticas educativas desenvolvidas nas 
disciplinas de “Ensino de Geografia para Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental” e “Conteúdos e Processos de Ensino de Geografia” dos 
cursos de Pedagogia3 desenvolvidas entre os anos de 2019 a 2021 (presencial e 
remota) e que fazem parte dos projetos de pesquisas desenvolvidos nesse perío-
do e em parceria entre as instituições de ensino superior pública. Essas práticas 
foram realizadas em um estudo colaborativo entre a Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), Campus Nordeste, localizado em Formosa no Cerrado goiano e a 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus de Itabaiana, localizada no 
Agreste sergipano. As discussões que se seguiram, respeitaram as especificida-
des de seus contextos, trazendo para as disciplinas as realidades experienciadas 
e as histórias dos educandos para construir diferentes formas de pensar-agir o 
processo de ensino-aprendizagem em Geografia com contribuição e participa-
ção de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A construção metodológica desta pesquisa se entrelaça com a nossa práti-
ca educativa, pois se trata de um estudo realizado nas disciplinas em que minis-
tramos num movimento contínuo de ação-reflexão. Ao ter ciência dessa forma 
de pensar-fazer educação, optamos por realizar uma pesquisa qualitativa e de 
abordagem crítica, pois “[...] trabalha com um universo de significados, sen-
tidos, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos que não podem ser reduzidos 
a variáveis” (MINAYO, 2002, p. 21-22). 

Nesse sentido, a análise documental se constituiu como alternativa meto-
dológica mais significativa devido ao número de documentos coletados e produ-
zidos durante a realização das disciplinas junto ao desenvolvimento e reflexões 
produzidas em nossas pesquisas, já que as concepções e experiências dos educan-
dos e professores estavam plasmadas em diversas produções escritas, desse modo, 
selecionamos: a) os planos de ensino preparados para ministrar as disciplinas de 
“Ensino de Geografia para Educação Infantil e para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental” para o semestre de 2019.2, 2020.2 e 2021.2 na UFS e “Conteúdos 
e Processos de Ensino de Geografia” de 2019.2 na UEG; b) os cadernos de anota-
ções dos professores que se constituíram em diários de campo com as impressões 

3 Esse artigo compõe parte do Projeto de pesquisa: “O Ensino de Geografia nos Anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental: práticas pedagógicas e os desafios para a Geografia do Pen-
sar-Mundo” registrado na Universidade Estadual de Goiás que é desenvolvido em colabo-
ração com a Universidade Federal de Sergipe.
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sobre as atividades realizadas; c) as fotografias como forma de registrar as memó-
rias construídas e como ferramenta metodológica para o ensino de Geografia; d) 
os materiais escritos produzidos pelos educandos ao longo das disciplinas; e, e) 
as experiências construídas durante o regime especial de ensino remoto durante 
a pandemia de Covid-19.  Em nossas construções analíticas, utilizamos a análise 
do conteúdo como forma de tratamento dos documentos produzidos, emergindo 
as seguintes categorias que nortearam as discussões neste artigo: a) Geografia das 
experiências escolares dos educandos; b) Concepções críticas para o ensino de 
Geografia; e, c) O lugar como espaço do vivido e da construção da crítica. 

CONCEPÇÕES CRÍTICAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: POSSIBI-
LIDADES DE UMA GEOGRAFIA DO PENSAR-MUNDO

A formação do pedagogo para o ensino de Geografia nas séries iniciais no curso 
de Pedagogia da UEG

Pensar o campo de estudos da Geografia Escolar na atualidade e as suas 
múltiplas discussões teóricas nos remete às distintas abordagens da leitura do 
real, da compreensão do espaço, do ensino-aprendizagem que se alinham desde 
as abordagens positivistas, críticas ou humanísticas às diferentes concepções de 
ciência, de projeto de sociedade, de educação e, consequentemente, de currículo. 
Logo, nesse início, elucidamos que ao longo do texto, trabalhamos com o con-
ceito de práticas educativas na medida em que operamos na dimensão de que 
no processo de ensino-aprendizagem existe uma relação dialética que compõe 
e integra o que compreendermos como “dodiscência”, trazendo a ideia de que 
as práticas foram exercidas em consonância com a dimensão de que “quando 
ensino, continuo buscando, reprocurando” (FREIRE, 2016, p. 30).

Entre suas funções, a Geografia contribui para a leitura do mundo da vida 
e compreensão da realidade para saber agir individual e coletivamente de forma 
crítica e reflexiva. Quando Callai (2005, p. 228) afirma que “a leitura de mundo é 
fundamental para todos nós que vivemos em sociedade, para que possamos exer-
citar nossa cidadania”, contribui para a reflexão de alunos e professores envol-
vidos no processo de ensino-aprendizagem de uma disciplina voltada ao agir no 
mundo. Neste prisma, a reflexão acerca do ensino de Geografia e da formação de 
professores para o ensino de Geografia nas séries iniciais não pode perder de vista 
o objetivo de construção da cidadania espacial, ou seja a formação de indivíduos 
autônomos com a capacidade de analisar e agir sobre a própria realidade.

Essas colocações, aparentemente genéricas, são necessárias para a com-
preensão da complexidade que é pensar o ensino de Geografia das séries ini-
ciais. Primeiro porque pensar num ensino de Geografia voltado a formação de 
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professores para a atuação nas séries iniciais é também pensar em mostrar a esses 
futuros pedagogos a importância da Geografia como um componente curricular 
da escola básica capaz de contribuir para a emancipação dos sujeitos envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem, mostrando-lhes as possibilidades didáticas 
para isso. Em segundo lugar, é apresentar aos alunos uma Geografia que ultra-
passa as paredes da sala de aula, que é construída cotidianamente pela sociedade, 
pelos sujeitos que a compõe, sendo também, o instrumento necessário para a com-
preensão da realidade. A maior parte deles conheciam uma Geografia tradicional, 
fragmentada, desconectada do mundo, da vida. Buscamos (re)significar e (des)
construir uma Geografia para os estudantes no intuito de contribuir para sua fu-
tura práxis pedagógica. Concordamos com Castellar (2015, p. 53) quando diz que 
“A decisão do conteúdo a ser trabalhado é do professor e esta decisão deve estar 
apoiada em uma análise do conhecimento já elaborado que se deseja ensinar”.

Por esses motivos, a nossa postura foi de construir o trabalho da disciplina 
pensada sobre dois eixos fundamentais: a teoria do ensino de Geografia e as prá-
ticas pedagógicas voltadas a atuação do pedagogo – metodologias que eles utili-
zariam quando estivessem atuando em sala de aula – contempladas nos Planos 
de Ensino da disciplina e com colaboração dos professores da rede municipal nas 
escolas em que as atividades foram aplicadas. O objetivo foi, conforme nos fala 
Tuan (1983, p. 16) “[...] a capacidade de aprender a partir da própria vivência”. 

O trabalho com o conteúdo geográfico, para que ele se torne ferramenta do 
pensamento do aluno, implica a comunicação em sala de aula que busque 
significados, que considere a experiência imediata do aluno, mas que a extra-
pole; que busque a generalização dos conceitos e o entendimento de sistemas 
conceituais; que busque também trabalhar com outras dimensões da forma-
ção humana, como a emocional, a social, e não apenas a cognitiva, a racional, 
que está mais ligada à formação de conceitos (CAVALCANTI, 2005, p. 202).

Castellar (2015) chama a atenção para os processos de ensino-aprendiza-
gem que envolve a relação entre professor e o aluno e, sobre quem ensina e o que 
ensina. Ela argumenta que durante muito tempo, o professor foi encarregado 
de transmitir o conhecimento e o alunos de recebê-lo, o que nos leva a pensar 
numa educação bancária. Atualmente, essa relação têm se modificado, graças 
a uma larga discussão no campo teórico e prático na área de ensino, discutindo 
os verdadeiros papeis do professor e do educando. O professor como media-
dor do processo ensino-aprendizagem, criando situações-problemas e desafios, 
transformando conhecimento de senso comum em científico. Como a própria 
autora coloca, depende da postura do professor e da sua concepção de Educação 
e Geografia, que estão relacionadas a sua formação inicial, o que também lhe 
confere autonomia para todo esse processo.

Nas séries iniciais “desenvolver a habilidade de perceber o espaço a partir 
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do estudo do lugar, constitui-se condição concreta para que aprendizagem seja 
significativa” (LEITE, 2002, p. 278). Isso ocorre porque o estágio de maturação 
e o curto período acumulação de experiências das crianças nessas séries impõe 
dificuldades na apreensão da complexidade da organização e relações espaciais. 
Tendo essas assertivas como norte e com intuito de introduzir os futuros docentes 
na compreensão do lugar, nas disciplinas desenvolvemos o seminário “Histórias 
e vivências do meu lugar” no qual os discentes foram instigados a apresentar 
as suas vivências espaciais. A atividade tratou-se do resgate e organização de 
suas memórias espaciais de vida – a rua, o bairro, o município. Levantamentos 
afetivos dos lugares onde cresceu e se criou o discente, mostrando o lugar para 
além da localização, mas ligado às suas experiências, afetividades e perspecti-
vas que lhe dão significado. Houve durante as atividades, momentos em que os 
discentes se emocionaram e isso também foi considerado positivo, estando cal-
cado nos princípios da aprendizagem socializada pela troca de experiências do 
socioconstrutivismo e em princípios de docenciamento indicados por Kaercher 
(2017), consideramos a vivência dos alunos como dimensão do conhecimento e 
a promoção da auto-reflexão e sócio-reflexão dos discentes. 

Na continuidade da disciplina, buscamos oferecer aos discentes conheci-
mentos acerca “do que ensinar” a partir do trabalho coletivo “de como ensinar”, 
“o que ensinar”, neste caso atuou como veículo para a formação pedagógica dos 
discentes. Neste sentido, foram desenvolvidas atividades práticas voltadas para 
a Educação Infantil e o os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Figura 1), na 
busca da relação teórico-prática, entendendo que a formação do pedagogo não 
pode seguir por um pensamento onde a teoria e a prática caminham distantes e em 
relação vertical. Essas atividades são apresentadas por vários autores da Geografia 
Escolar como Almeida (2014), Castrogiovanni e Costella (2006), Leite (2016), 
Passini (2012) e foram incluídas também práticas sobre Educação Ambiental pro-
posta por Dias (2015) com o intuito de sensibilizar sobre as temáticas ambientais 
que fazem parte da ciência geográfica. Buscamos também conscientizar os futuros 
pedagogos sobre a importância da alfabetização cartográfica da criança para o de-
senvolvimento de sua autonomia. O aluno que é capaz de visualizar a organização 
do espaço e representá-lo, consegue ler as diversas representações cartográficas em 
diferentes escalas, será um sujeito cognoscitivo (PASSINI, 2012). 

Foi proposto aos discentes, que eles aplicassem as atividades práticas de-
senvolvidas durante a disciplina em suas atividades com os alunos nas escolas 
municipais onde desenvolviam as atividades do estágio supervisionado e que re-
fletissem sobre essas práticas na construção de portfólios e relatórios fundamen-
tados teoricamente, reunindo saberes geográficos e pedagógicos na formação 
integrada do pedagogo (Figura 2).
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Figura 1: Atividades práticas e produção de materiais pedagógicos para o ensino de 
Geografia durante as aulas da disciplina na universidade.

 
Fonte: Acervo dos alunos

Figura 2: Aplicação das atividades desenvolvidas pelos alunos de Pedagogia nas escolas 
municipais de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com colaboração 

dos professores.

Fonte: Acervo dos alunos
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As aulas da disciplina também contou com trabalhos de campo para mos-
trar aos alunos as possibilidades didáticas da Geografia fora dos muros da escola 
(Figura 3). O trabalho de campo tem se revelado como um bom instrumento 
e indispensável ao ensino de Geografia (TOMITA, 1999) além de se corrobo-
rar com a proposição metodológica de Lana Cavalcanti (2012) da promoção 
de atividades que proporcionem a interação entre homem (aluno) e o mundo 
dos objetos para o desenvolvimento de instrumentos cognitivos que são parti-
cularmente importantes para a Geografia, tais como observação, compreensão, 
descrição, expressão e representação.

O objetivo das aulas foi trabalhar e explorar os diferentes conceitos da 
Geografia na análise e no desenvolvimento do pensamento espacial do educan-
do, trabalhar a Educação Ambiental numa perspectiva crítica para a valorização 
do Cerrado, além de explorar a fotografia como uma linguagem e metodologia 
para o ensino de Geografia. 

Figura 3: Aula de campo realizada com os alunos do curso de Pedagogia da UEG em 
novembro de 2019 nas Cachoeiras do Indaiá nos municípios de Formosa e 

Planaltina em Goiás.

Fonte: Acervo dos alunos

As experiências do curso de Pedagogia da UFS com a UEG

As primeiras aulas das disciplinas revelaram memórias dos educandos 
sobre o ensino de Geografia durante as suas trajetórias escolares, desse modo a 
presença marcante de um ensino tradicional se constituiu como ponto de partida 
para diversas discussões que foram tecidas no desenvolvimento da disciplina. 
Conforme observamos nos trechos recortados dos diários de campo:

“Itabaiana, 12 de novembro de 2019. Observei que quando perguntei sobre as lem-
branças das alunas sobre suas aulas de Geografia quando estavam na educação 
básica, a maioria relatou em suas experiências que decoraram todas os estados 
e capitais do Brasil e que pintaram muitos mapas e que até hoje não sabem 
fuso horário (ao se expressarem suas entonações aparecem com o tom de crítica/
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revolta como se aquele ensino fosse a forma mais adequada de ensinar)” (Diário de 
Campo da Aula na Universidade Federal de Sergipe, 12/11/2019 do 7º semestre 
de Pedagogia).

“Ao discutirmos as concepções de ensino de Geografia numa perspectiva históri-
ca, observei que as alunas identificavam as suas experiências ancoradas em um 
ensino fundamentado numa concepção de Geografia tradicional, baseado em 
práticas conteúdistas, como se a Geografia fosse deslocada da sua realidade” 
(Diário de Campo da Aula na Universidade Federal de Sergipe, 26/11/2019, do 
7º semestre de Pedagogia.). 

As anotações sobre as aulas nos conduzem a pensar historicamente a base 
em que se construíram essas experiências, tanto de educação quanto do ensi-
no relacionado à Geografia, nos levando a refletir que a estrutura tradicional 
do currículo educacional também direcionava as bases do ensino de Geografia, 
uma vez que estão relacionados com as concepções de educação posta em cada 
época.  A Geografia descritiva expressada nas fontes das nossas anotações ini-
ciais ainda possui uma presença marcante na composição dos componentes 
curriculares de hoje. Brito e Pessoa (2009) afirmam que esse tipo de ensino de 
Geografia se compreende, até mesmo por falta de um debate mais sistemático 
sobre o tema, a Geografia praticada nos níveis fundamental e médio é apenas 
uma mera e simples repetição simplificada do que se produz na academia. 

Esse tipo de prática no ensino da Geografia revela o silenciamento das 
tensões e contradições que constituem as relações espaciais diante das rela-
ções de poder que formam a sociedade contemporânea. Ao pensar o tipo de 
Geografia e sua compreensão enquanto ciência, resguarda íntimas relações com 
a opressão e dominação.

“Ao relatar que o ensino de Geografia pode ser diferente, uma aluna res-
pondeu: Foi dito que a Geografia faz parte da vida, do nosso cotidiano, 
mas não vi isso em minha vida escolar e até gora não vi nada que me faça 
pensar diferente”. (Diário de Campo da Aula na Universidade Federal de 
Sergipe, do 19/11/2021, do 7º semestre de Pedagogia).

Quando pensamos de forma crítica o espaço, abrimos para teorizar de 
forma diferenciada sobre as outras categorias geográficas como: paisagem, re-
gião, território e lugar. Ao entendermos que a leitura do espaço estabelece uma 
relação contínua com uma leitura gnosiológica, em que ao percebemos aonde 
estamos, sabemos direcionar as nossas práticas e as nossas dimensões de análise.

Quando propomos a realização de atividades em que os alunos traziam 
para os seminários a dimensão do vivido do seu lugar de origem, as formas 
pensar o lugar de pertencimento em relação com mundo, nos ancoramos na 
compreensão de que o ponto de partida de toda prática educativa é a situa-
ção concreta, a realidade, o meio existencial (FREIRE, 1987),  estabelecendo 
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e respeitando os saberes construídos nos lugares de pertencimento dos alunos 
para se perceber como as práticas de ensino devem partir da realidade concreta. 
Concordamos com Santos na medida em que “todos os lugares se mundiali-
zam” (2012, p. 322), dessa forma, se constitui como um lugar ativo:

O lugar não pode ser visto como passivo, mas como globalmente ativo, e 
nele a globalização não pode ser enxergada apenas como fábula. O mun-
do, nas condições atuais, visto como um todo, é nosso estranho. O lugar, 
nosso próximo, restitui-nos o mundo: se este pode se esconder pela sua 
essência, não pode fazê-lo pela sua existência. No lugar, estamos conde-
nados a conhecer o mundo pelo que ele já é, mas também, pelo que ainda 
não é (SANTOS, 2014, p. 163).

“Hoje o meu lugar foi (re)significado e carrego comigo tudo que aprendi e todas as 
lembranças da família, dos bons amigos e do amor que caminham comigo até hoje. 
O lugar que cresci nuca será esquecido, será sempre meu lugar de pertencimento, 
minhas primeira CASA, minha TOPOFILIA” (Recorte do Caderno produzido 
pela aluna do 7º semestre de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe para a 
prática “Seminário: o lugar como dimensão do vivido”).

O objetivo desse seminário foi a partir das experiências e vivências dos alu-
nos sobre seus lugares de pertencimento e de afetividade, demonstrar a importân-
cia de se conhecer/estudar o lugar para entendê-lo como objeto de conhecimen-
to e de práticas pedagógicas, apreendendo a centralidade desta categoria como 
ponto de partida na construção de uma aprendizagem significativa no ensino de 
Geografia na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Em 2020, com a pandemia causada pela disseminação da Covid-19 em 
todo o mundo e as medidas de restrição de isolamento e distanciamento social 
adotadas para a contenção do Novo Coronavírus no Brasil, as escolas e universi-
dades públicas e privadas suspenderam as aulas presenciais e adotaram estratégias 
em curto prazo para a manutenção das atividades educacionais em um novo for-
mato intitulado ensino remoto emergencial. Com isso, todas as nossas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão foram comprometidas e tivemos que nos adaptar e 
ressignificar nossas práticas que foram adequadas ao novo formato, já que nosso 
ambiente de trabalho era a sala de aula e o chão da escola. As dificuldades de orga-
nização e condução do trabalho foram grandes, mas os esforços foram no sentido 
de que as atividades pedagógicas continuassem sendo desenvolvidas. Mesmo com 
as condições adversas impostas pela pandemia em 2020 e 2021, as atividades aca-
dêmicas não foram interrompidas em meio à crise sanitária.

Com o cenário apresentado, foram desenvolvidas diversas atividades em 
formato remoto com transmissão via YouTube e Google Meet com palestras, apre-
sentações de seminários e debates que tratavam dos temas pertinentes a Geografia 
Escolar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que 
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foram compartilhados entre os alunos das duas instituições e a comunidade. As 
Figuras 4 e 5 mostram algumas das atividades desenvolvidas.

Figura 4: Atividades remotas desenvolvidas em colaboração entre a UEG e a UFS 
em 2020 e 2021.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5: Palestras e seminários on-line desenvolvidos em colaboração entre a UEG e a UFS 
em 2020 e 2021 com participação de professores convidados.

Fonte: Dados da pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussões teóricas alicerçadas nas práticas educativas desenvolvidas ao 
longo das disciplinas objetivaram trazer para o debate construções significativas 
sobre a importância de ensinar Geografia numa perspectiva crítica, concreta e 
contextualizada, contribuindo para superação de uma concepção tradicional de 
Educação e Geografia desenvolvidas a partir do conceito da Geografia do Pensar-
mundo que estamos desenvolvendo e amadurecendo em nossas atividades de 
pesquisa e ensino em colaboração entre as duas universidades. Tal abordagem 
se assenta nas ressignificações que o campo de pesquisa da Geografia Escolar 
passou nas últimas décadas que trouxeram desde as novas concepções da ciência 
geográfica até a diversificação das metodologias de ensino na Educação Básica, 
abarcando as formas como os alunos e docentes compreendem suas relações 
com o mundo e, consequentemente, com o espaço vivido. Nesse sentido, con-
sideramos um ensino de Geografia múltiplo, diverso e crítico, dialogando com 
a realidade do aluno e partindo dos conhecimentos que já possui, nos fazendo 
perceber a relação necessária entre a leitura do espaço, a leitura da palavra e a 
leitura do mundo para o exercício da cidadania.

Durante o ensino remoto emergencial imposto pela pandemia de 
Covid-19, nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão se entrelaçaram no 
ambiente virtual, onde apesar das adversidades, foi possível desenvolver ativida-
des remotas simultâneas entre as duas instituições.
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1. INTRODUÇÃO

Geralmente, um corpo humano de desenvolvimento típico é composto 
pelos cinco sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar, quando uma criança 
nasce com a ausência de um dos sentidos, como por exemplo a visão, este su-
jeito é considerado um indivíduo de desenvolvimento atípico, dessa forma suas 
funções biológicas necessitam serem trabalhadas desde o seu nascimento, assim, 
havendo o desenvolvimento integral do sujeito.

A sociedade de um modo geral, desde seus primórdios, estabelece padrões 
culturais e sociais a serem seguidos, logo o nascimento de uma criança com de-
senvolvimento atípico, ou seja, fora dos padrões sociais almejados, torna-se algo 
desestruturador, haja vista que a condição biológica do sujeito na maioria das 
vezes se sobressai da sua condição humana.

Quando o sujeito nasce com deficiência visual, sua condição orgânica au-
tomaticamente torna-se um marcador predominante durante o processo do seu 
desenvolvimento físico, cognitivo e social, tendo em vista que o sentido da visão 
é o principal sentido que rege as funções do corpo humano, dessa forma, pode-se 
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perceber a existência de um alinhamento entre a condição orgânica e social do 
sujeito com deficiência visual.

Mediante aos fatores explicitados, emergiu a seguinte problemática: 
como as técnicas de Orientação e Mobilidade (OM) podem auxiliar no desen-
volvimento da autonomia e nas relações sociais da pessoa com deficiência visual 
congênita, e qual a contribuição da família em tais processos?

Partindo desse questionamento, pôde-se elaborar os seguintes objetivos: 
objetivo geral, analisar por meio das literaturas a contribuição familiar nos pro-
cessos de Orientação e Mobilidade (OM) para o desenvolvimento da autonomia 
de pessoas com deficiência visual congênita;

E como objetivos específicos: (a) Compreender a importância da 
Orientação e Mobilidade (OM) para o desenvolvimento da autonomia de pes-
soas com deficiência visual; (b) Conhecer estigmas sociais com relação a par-
ticipação dos deficientes visuais na sociedade; (c) Verificar o que as literaturas 
abordam sobre a contribuição das famílias nos processos de autonomia das 
pessoas com deficiência visual.

O presente estudo constitui-se por meio de experiências vivenciadas pelos 
pesquisadores, através do contato direto com pessoas com deficiência visual du-
rante seus processos formativos de graduação e especialização, de maneira que 
se percebe na maioria das vezes a preconização de estigmas relacionados a par-
ticipação social destes indivíduos, e com isso, acabam por serem invisibilizados 
em vários âmbitos da sociedade, tendo em vista que pesquisas voltadas para a 
temática deficiência visual ainda possuem poucos estudos nas bases científicas 
e acadêmicas.

A presente investigação constitui-se por três eixos temáticos, que abordam 
inicialmente a definição de deficiência visual e Orientação e Mobilidade (OM), 
além da inclusão social das pessoas com deficiência visual frente a autonomia e 
superproteção familiar.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O referido artigo, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, tendo 
em vista o objeto estudado, o qual encontra-se em constante mudança.

De acordo com Minayo (2009, p. 21):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocu-
pa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não 
deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos signifi-
cados, dos motivos, das aspirações das crenças, dos valores e das atitudes.

Metodologicamente, a presente pesquisa utilizou-se do método biblio-
gráfico e de revisão de literatura, pois, realizou-se a leitura de artigos e livros 
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utilizando o critério de inclusão e exclusão das obras, visando o alinhamento 
teórico com a temática em questão, considerando as experiências vivenciadas no 
decorrer dos processos formativos dos pesquisadores.

Conforme Martins (2018, p. 2):

A revisão de literatura refere-se à fundamentação teórica que você irá ado-
tar para tratar o tema e o problema de pesquisa. Por meio da análise da 
literatura publicada você irá traçar um quadro teórico e fará a estruturação 
conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa.

A presente pesquisa, dividiu-se em duas etapas: primeiramente, foram rea-
lizadas leituras primárias para a construção do projeto, e posteriormente, houve 
o aprofundamento das leituras aplicando os critérios de inclusão e exclusão de 
obras que subsidiaram teoricamente o estudo, e pôr fim, a elaboração do artigo.

2.1. Deficiência Visual: Aspectos conceituais e suas especificidades

Inicialmente, é necessário discorrer sobre o conceito da deficiência visual, 
dando-lhe sua total dimensão, ou seja, os conceitos orgânicos e social como 
prescreve a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 13.146/2015, no seu artigo 2, p 1.

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência).
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Define-se a deficiência visual como a perda total ou parcial da visão, con-
siderando a acuidade visual do sujeito, a qual, não pode ser corrigida através 
do uso de recursos ópticos. Tendo em vista a peculiaridade individual de cada 
sujeito considerando que a deficiência visual se subdivide em duas categorias a 
baixa visão e a cegueira total.

De acordo com os estudos de Ferreira, Farias e Farias (2018, p.113):

A baixa visão é a alteração da capacidade funcional da visão, decorren-
te de inúmeros fatores isolados ou associados, tais como, baixa acuidade 
visual significativa, redução importante do campo visual, alterações cor-
ticais e/ou de sensibilidade aos contrastes, que interferem ou que limitam 
o desempenho visual do indivíduo. Do ponto de vista Educacional, pode-
mos assegurar que pessoas cegas apresentam a perda da projeção de luz 
até a ausência total da visão.

Dado esse conceito, faz-se necessário a ruptura do olhar estigmatizante 
sobre o sujeito com deficiência visual, pois, o sentido da visão é considerado o 
principal sentido para as ações humanas. (Maia, Gandini 2018, p 15) “Com isso 
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a deficiência visual é considerada a mais limitante e desastrosa, posto que para o 
inconsciente coletivo, a cegueira constitui a pior das deficiências”.

Quanto as causas da deficiência visual, estas podem ser de maneira congê-
nita ou adquirida, o delineamento do presente estudo dar-se-á ao acometimento 
da deficiência visual causada de forma congênita. As patologias mais comuns 
que causam a deficiência visual congênita são denominadas como: amaurose 
congênita de Leber, malformações oculares, glaucoma congênito e catarata con-
gênita. Estas patologias ocorrem tanto no período gestacional quanto no perío-
do pós-natal compreendendo a faixa etária dos 0 aos 5 anos de idade.

Quando os indivíduos nascem com deficiência visual, estes necessitam 
de cuidados específicos que são importantes para que não ocorram prejuízos no 
seu desenvolvimento global. Com isso, é necessária a realização da estimulação 
precoce, para que haja o desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo da 
criança, de modo que a privação do sentido da visão não seja um fator impediti-
vo no que diz respeito ao desenvolvimento de sua autonomia e participação nas 
diferentes dinâmicas sociais (escola, lazer, trabalho, entre outras).

É importante esclarecer que a deficiência visual congênita pós-natal ocorre 
quando o indivíduo é acometido de uma enfermidade na faixa etária entre 0 
a 5 anos de idade, período este em que as técnicas utilizadas na estimulação 
precoce são comprovadamente mais eficazes, haja vista que o desenvolvimento 
de algumas áreas cerebrais se encontra no estágio pré-operatório.

Assim constam nas palavras de Mosqueira (2010, p. 45):

Todas essas crianças vão precisar de estímulos suficientes para crescer e se 
tornar independentes na fase adulta. O seu desenvolvimento não é muito 
diferente do daqueles que nascem com uma boa visão, mas sempre exi-
girá um acompanhamento especial. Se o diagnóstico for realizado corre-
tamente, principalmente na criança, as primeiras providências devem ser 
tomadas o mais rápido possível. Quando isso acontece, constitui-se no que 
chamamos de estimulação precoce.

Enfatiza-se que é através da estimulação precoce que as percepções senso-
riais poderão ser trabalhadas, isto possibilita a criança um melhor desempenho 
nas atividades cotidianas e relações sociais independentes, como o ato de se 
vestir, se alimentar, de cuidar da higiene pessoal, dentre outros. Ressalta-se a 
importância de se trabalhar os elementos sensoriais ainda em tenra idade como 
meios de prevenção às dificuldades futuras. Portanto, a intervenção precoce é 
uma maneira de investir em um futuro menos prejudicial no que se refere ao 
relacionamento interpessoal e social do sujeito.

Sobre esta questão, Carletto (2009, p.4), analisa-se que:

A fase dos 0 aos 5 anos, é muito importante no desenvolvimento motor e 
cognitivo de qualquer criança, deficiente ou não, por ser um período de 
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grande plasticidade cerebral. Porém, a criança cega, mais do que as que 
enxergam, no período pré-escolar, necessita do estímulo adequado para 
o desenvolvimento de funções motoras, de mobilidade independente, de 
apropriação dos mecanismos para a leitura tátil, e tantas outras habilida-
des que a criança que enxerga desenvolve somente por enxergar.

As percepções sensoriais são de suma importância para o desenvolvimen-
to global de uma criança que nasce com deficiência visual. As funcionalidades 
desses sentidos em conjunto podem auxiliar da melhor maneira possível no seu 
desenvolvimento, pois, é através da audição que terá sua orientação espacial, 
do tato proporcionará a visibilidade de objetos dispostos no ambiente que se 
insere bem como, a possibilidade do acesso à leitura e escrita, o olfato favorecerá 
a memorização dos espaços como a casa, escola, parques. E o paladar trará a 
possibilidade de se conhecer os diversos alimentos e seus sabores, além de outras 
sensações distintas, como: temperatura e textura dos alimentos.

Destaca-se as percepções sensoriais como fatores essenciais a serem tra-
balhados desde os primeiros meses de vida da criança com deficiência visual, 
desta forma será mais efetiva a contribuição com seu desenvolvimento integral 
proporcionando assim a autonomia desses indivíduos.

2.2. Deficiência Visual Congênita: Questões familiares e relações sociais

Quando uma criança nasce com algum tipo de deficiência, em sua maio-
ria se faz necessário desenvolver uma reestruturação familiar, pois, a chegada 
de um bebê fora dos padrões almejados social e culturalmente, causa um mix 
de sentimentos muito confusos, por vezes doloridos aos pais, como: frustração, 
culpa e outros, que culminam no chamado “luto do bebê perfeito”. Nessa fase, 
é de suma importância o acompanhamento psicológico profissional dedicado 
aos pais, evitando assim, consequências desagradáveis como a depressão pós-
-parto, quadro clínico bastante comum nessas ocasiões. “Que, segundo dados 
da Fundação Oswaldo Cruz, aproximadamente 25% das mães brasileiras em si-
tuação de pós-parto sofrem com os sintomas da depressão” (FIOCRUZ, 2016).

No caso de uma criança diagnosticada com deficiência visual, o processo 
de aceitação da deficiência por parte da família ocorre, em sua maioria, de for-
ma gradativa, haja vista que, o sentido da visão é imprescindível para a sobrevi-
vência numa sociedade completamente visual, assim, tendo como fator prejudi-
cial à superproteção do infante acarretando um atraso na busca de mecanismos 
que auxiliem para o seu melhor desenvolvimento autônomo e cognitivo como 
estabelece Gomes, De Laplane, Batista (2012, p. 175), em seus estudos.

As relações entre desenvolvimento e deficiência são complexas e os cami-
nhos do desenvolvimento de cada criança vão se definindo com o concurso 
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de uma multiplicidade de fatores que incluem os de natureza orgânica e 
social. O corpo é, sem dúvida, o suporte material do desenvolvimento, 
mas seu funcionamento está imbricado a cognição e as relações socias e 
afetivas, de maneira tal que muitas vezes é impossível distinguir o papel de 
cada um no processo de desenvolvimento.

Vale destacar que quanto mais cedo ocorre a aceitação da criança com 
deficiência visual por seus familiares, melhor será o seu processo de desenvolvi-
mento global, pois, é através do estimulo cognitivo que o corpo trará respostas, 
contudo faz-se necessário o alinhamento entre estímulos corporais, cognitivos e 
afetivos para o pleno desenvolvimento do sujeito.

A respeito da dinâmica familiar, Santos ressalta-se que (2007, p. 31):

A deficiência visual é um acontecimento inesperado que afeta a estrutura e 
as relações familiares, influenciando consideravelmente na educação e for-
mação do deficiente visual, refletindo na sua interação com a comunidade, 
durante o processo de inclusão junto a outras instituições e espaços sociais.

O âmbito familiar é o primeiro espaço de socialização dos indivíduos com 
e sem deficiência, e por isso é fundamental que as famílias busquem um suporte 
necessário para o desenvolvimento adequado para a autonomia e participação 
social dos sujeitos, visando a quebra das barreiras atitudinais e estigmatizantes 
existentes, (DALL’ACQUA, DA COSTA DEL PRETTE, 2014, p. 51) “o desen-
volvimento humano, de modo geral, ocorre ao longo de toda a vida, contudo, 
o período da infância é considerado privilegiado para algumas aquisições em 
especial aquela relacionada a socialização”.

As relações sociais e afetivas são de suma importância para desenvolvi-
mento da criança cega congênita, pois é por meio de tais interações que propor-
cionam estímulos de aprendizagens voltados para elaboração de conceitos, bem 
como sua comunicação com o ambiente que a cerca, oportunizando sua parti-
cipação social nos diversos espaços, sejam estes: família, escola e comunidade 
como um membro socialmente ativo, Dall’acqua, Da Costa e Del Prette (2014, 
p. 51), afirma que:

A família tem, ainda, o papel de principal mediador entre a criança e ou-
tros grupos sociais (a escola, por exemplo), entretanto, para enfrentar as 
dificuldades inerentes as demandas sociais, a criança necessitará de apoio 
da família para incentiva-la e auxilia-la em suas principais dificuldades. 

Dito isto e importante enfatizar o papel da família para a construção das re-
lações sociais da criança não vidente, de maneira que esta atuara como mediadora 
entre sujeito e contexto o qual está inserido e com isso o desenvolvimento da au-
tonomia da criança com deficiência visual congênita se dará de forma includente 
e efetiva, assim promovendo a aprendizagem significativas em diversos contextos.
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2.3. Orientação e Mobilidade: Caminhos e possibilidades na construção da 
autonomia do sujeito com deficiência visual

Inicialmente é importante compreender o conceito de orientação e mobi-
lidade que consiste em: um conjunto de técnicas que contribuem para o deslo-
camento da pessoa com deficiência visual nos diversos espaços sociais, como: 
casa, escola, áreas de lazer, entre outras. Tais técnicas fazem uso do tato para 
proteção inferior e superior em ambientes internos e/ou de maior familiaridade, 
além do auxílio da bengala longa, a qual auxilia na exploração dos ambientes 
externos e de pouca frequência do sujeito.

Santos (2007, p. 58) aduz que: “o objetivo geral do programa de O.M. 
volta-se, entre outros, à necessidade que a pessoa com deficiência visual possui 
para ir e vir com independência e autonomia nos espaços sociais em que vive”. 
Embora existam outros recursos que possibilitem a autonomia no deslocamento 
da pessoa com deficiência visual, a bengala longa é o recurso mais utilizado, 
devido ao fácil acesso e melhor custo-benefício.

Vale destacar que o processo inicial das técnicas de orientação e mobilida-
de (O.M), se dão por meio de estímulos da audição do sujeito, tendo em vista o 
reconhecimento espacial de ambientes diversos sejam este amplos ou não, umas 
das técnicas mais utilizadas no processo de aprendizagem da orientação e mo-
bilidades, é o do flash sonar dos morcegos o qual oferta estímulos nos sentidos 
da audição auxiliando na percepção ambiental e na utilização da bengala longa.

Conforme o estudo de Maia e Kish (2018, p.88):

Devido à sua precisão relativa, o sonar ativo é usado mais amplamente na 
natureza e em aplicações técnicas. A maior precisão do sonar ativo está 
na capacidade do cérebro de distinguir entre as características do sinal que 
produz e as do eco de retorno.

É importante ressaltar que o uso da bengala deve ser iniciado durante a 
infância, pois facilita o processo de aceitação da deficiência pelo próprio sujeito, 
seus familiares e aqueles que estão em contato direto com este, de maneira que 
a visão preconcebida com relação à pessoa com deficiência visual vem a ser 
interpretado de uma forma diferente, não como um fator impeditivo de partici-
pação social do sujeito em questão, mas como um processo peculiar, o qual, não 
impede o indivíduo de executar suas atividades cotidianas normalmente, assim, 
rompendo com ideias preestabelecidas ao longo dos tempos históricos.

A Orientação e Mobilidade (OM), tem como um de seus objetivos prin-
cipais promover a segurança, interação social e a autonomia das pessoas com 
deficiência visual, além de proporcionar melhorias na autoestima destes indiví-
duos, dessa forma, o domínio e o uso das técnicas de orientação e mobilidade 
são fundamentais para o aprendizado da Atividade da Vida Autônoma (AVA), 
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pois, a orientação espacial da pessoa com deficiência visual, funciona como um 
fio condutor para a participação social destes sujeitos.

As Atividades da Vida Autônoma (AVA) ou Atividades da Vida Diária 
(AVD) consiste em um conjunto de técnicas para a realização de atividades co-
tidianas pela pessoa com deficiência visual, tendo em vista o seu pleno desen-
volvimento, pois, o conteúdo ensinado lhe proporciona autonomia em afazeres 
domésticos e pessoais, corroborando com a formação social do indivíduo e rom-
pendo com as barreiras atitudinais existentes.

Conforme afirma Santos (2007, p. 60 - 61) sobre as atividades de vida 
diária (AVD’s):

A dificuldade para realizar as atividades de vida diárias (AVD’s) é um pre-
juízo imposto pela cegueira. Caso a pessoa com deficiência visual não seja 
estimulada a realizar essas tarefas, será dependente em vários aspectos do 
cotidiano, o que dificultará sua inclusão de uma forma geral.

A aprendizagem das técnicas de Orientação e Mobilidade (OM) e 
Atividade da Vida Autônoma (AVA) são fundamentais para a construção da 
autonomia do sujeito com deficiência visual, haja vista que estas possibilitam a 
execução de tarefas cotidianas, além de proporcionar a estes indivíduos a me-
lhor interação social e a construção da identidade da pessoa com deficiência 
visual como cidadão participante da sociedade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, nota-se que a deficiência visual ainda é considerada 
uma deficiência desafiadora por uma expressiva maioria da sociedade, tendo 
em vista que a maioria dos recursos que utilizamos em nosso atual contexto 
são completamente visuais, e como consequência disto, pessoas com deficiência 
visual acabam por serem excluídas e invisibilizadas pela referida massa, todavia, 
a inclusão destes sujeitos vem sofrendo avanços gradativos devido a amparos 
legais e do número crescente de pesquisas voltadas para esta temática.

Santos (2020, p. 148) aponta em suas pesquisas que:

O sofrimento dos pais de bebês cegos congênitos. Além da preocupação 
com a saúde física de seu filho, eles acabam influenciados por uma so-
ciedade que se comunica, majoritariamente, pelo sentido visual, a partir 
dos mais diversos estímulos. Essas incitações visuais vão desde as expres-
sões faciais, encontradas nas relações intersubjetivas, até outdoors e outras 
mensagens imagéticas, massificadas pela internet e outros meios. Logo, 
o sofrimento dos pais é despertado pela perda do filho idealizado, como 
também por uma sociedade que exclui a pessoa com deficiência por meio 
de todas as dificuldades encontradas em uma cultura que confere à visão 
significados que vão além do orgânico.
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No decorrer do presente estudo, constatou-se ainda que existem diversos 
recursos de tecnologias assistivas que contribuem de forma expressiva para a 
autonomia e exercício da cidadania para as pessoas com deficiência visual, en-
tretanto, a superproteção familiar ainda reverbera, pois, a falta de conhecimento 
de tais recursos por parte da sociedade de um modo geral é predominante, e com 
isso, o indivíduo com deficiência visual é visto somente na sua condição orgâni-
ca e não biopsicossocial como prevê a Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

Nesse sentido, pesquisas voltadas para a deficiência visual, no que se re-
fere a autonomia por meio da utilização da Orientação e Mobilidade (OM) e 
Atividades da Vida Autônoma (AVA), são imprescindíveis para que tal visão 
seja desmistificada e a inclusão desses sujeitos ocorra de forma efetiva.

Em síntese, a presente investigação constatou que existe avanços no cam-
po legislacional, entretanto, faz-se necessário avançar no campo científico e 
acadêmico, além de práticas voltadas para o desenvolvimento da autonomia e 
participação social dos sujeitos com deficiência visual, pois, estes indivíduos são 
pessoas como quaisquer outras e sua deficiência não os torna incapacitados de 
realizarem suas atividades cotidianas, contudo, é necessário promover a igual-
dade de oportunidade para que isso ocorra, haja vista que as principais barreiras 
que impedem a inclusão do sujeito com deficiência visual são as barreiras comu-
nicacionais e atitudinais que a sociedade impõe.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ENSINO DE CIÊNCIAS: 
REFLEXÕES DA PRÁTICA DOCENTE 

NA PANDEMIA DA COVID-19 
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INTRODUÇÃO 

Com o advento da grande pandemia mundial do SARS-CoV-25, diversos desa-
fios foram gerados no âmbito da saúde, da educação, da economia e da infraestrutu-
ra. No tocante à educação, o abismo foi ainda maior na rede pública de ensino, com 
a falta de suporte e estrutura para as aulas remotas, assim como as questões familiares 
e as situações cotidianas que agravaram o distanciamento da escola, afetando os alu-
nos e os professores, principalmente os alunos com necessidades de inclusão. 

Sabemos que a Constituição Federal (CF) de 1988 assegura que a educação 

1 Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas - Campus Ara-
piraca/ Unidade Educacional Penedo. Contato: elenize26@gmail.com.

2 Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas - Campus Ara-
piraca/ Unidade Educacional Penedo. Contato: narahgomes86@gmail.com.

3 Mestre em Educação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Substitu-
to da Rede Municipal de Educação de Recife. Contato: aldemirlima@hotmail.com.br.

4 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe.  Professora Assistente A 
(substituta) na Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca / Unidade Educa-
cional Penedo. Contato: leyla.menezes@gmail.com.

5 Em dezembro de 2019 a organização mundial de saúde (OMS) foi alertada sobre um surto 
de pneumonia que estava tendo em uma cidade da china, tratava-se de um vírus que até 
então não tinha sido identificado em seres humanos. Após alguns dias, veio a confirmação 
de que se tratava de um novo tipo de coronavírus - SARS-CoV-2 – de fácil disseminação, 
levando o indivíduo a apresentar sintomas leves, moderados ou graves. Nos casos graves da 
doença, tornando-se necessário a hospitalização devido ao grande risco de causa de morte 
do paciente. Desde a descoberta do SARS-CoV-2, a OMS vem trabalhando em conjunto 
com as autoridades e cientistas em busca de entender melhor sobre o novo coronavírus e no 
desenvolvimento de medidas para conter a infecção. Estudos revelaram algumas maneiras 
de diminuir a incidência de infecção, como uso de máscaras, higienização correta das mãos 
e de objetos, mantendo uma distância segura entre as pessoas. Até o dia 17 de julho de 2022, 
o Brasil já havia registrado mais de 675 mil mortes causadas pela Covid-19 (dados extraídos 
do consórcio de veículos de impressa a partir de dados das Secretárias Estaduais de Saúde).
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é um dever da família e do Estado e um direito de todos. Sendo um direito de 
todos, ninguém poderá ser excluído da educação. Segundo o artigo 58º da Lei 
9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Educação 
Especial é uma modalidade de educação escolar ofertada na rede regular de 
ensino para os educandos com deficiência, tendo o apoio especializado, quando 
necessário, para atender suas particularidades (BRASIL, 1996). 

Sendo assim, a partir do cenário alarmante da pandemia e da garantia legal 
do ensino para todos, problematizamos o debate e nos perguntamos: em tempos 
de pandemia, como ficou o acesso dos estudantes com deficiência às redes de 
ensino, ao processo de aprendizagem?  Este acesso, mesmo que remoto, garan-
tiu efetivamente a aprendizagem? Como os professores mobilizaram o ensino de 
modo a gerar aprendizagens?  Essas perguntas são abrangentes e carecem de pes-
quisas mais aprofundadas, com abordagens empíricas. Dessa forma, objetivando 
atentar à proposta deste artigo, fizemos um recorte disciplinar desta problemática 
a partir da seguinte pergunta: quais as dificuldades enfrentadas pelos professores 
de Ciências e as possibilidades encontradas por esses profissionais para garantir a 
aprendizagem dos estudantes com deficiência durante a pandemia da COVID-19? 

Para responder a esta pergunta recorremos aos estudos recém publicados 
de modo a alcançar o objetivo de analisar a prática docente dos professores de 
Ciências para atender aos estudantes com deficiência durante a Pandemia da 
COVID-19. Para cumprimento deste objetivo, colocamos em suspensão tanto as 
dificuldades encontradas pelos professores de Ciências, quanto as possibilidades 
e alternativas criadas no enfrentamento dessas dificuldades. 

A metodologia seguiu os pressupostos da pesquisa qualitativa do tipo 
bibliográfica, através do levantamento de trabalhos acadêmicos publicados en-
tre os anos de 2020 a 2022 (junho) nas bases de dados Scielo Brasil e Google 
Acadêmico. Após as buscas selecionamos quatro trabalhos, porém nenhum 
abordava diretamente as dificuldades encontradas pelo professor de Ciências. 
No entanto, pode-se perceber que a dificuldade encontrada por um professor de 
outra disciplina é a mesma encontrada pelo professor de Ciências, principalmen-
te no tocante à falta de suporte, seja tecnológico ou pedagógico.

Para comunicar esta pesquisa constituímos este artigo em quatro partes. 
A primeira se configura com esta introdução acompanhada da problemática. Na 
sequência abordamos a tríade teórico-conceitual desta investigação. Começando 
pelos marcos históricos e legais da Educação Inclusiva, passando pelo Ensino de 
Ciências dialogado com a Prática Docente. Em seguida à seção teórico-analítica 
apresentamos os dados da revisão bibliográfica, com a caracterização e aspectos 
analíticos das pesquisas revisadas e ao final tecemos algumas considerações que 
viabilizam a nossa adesão à temática aqui proposta. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONTEXTOS LEGAIS

Considera-se que Educação Inclusiva é um processo que busca garan-
tir que todos os estudantes tenham acesso às mesmas condições de práticas 
educativas, porém considerando as especificidades e promovendo recursos 
adaptados para atender a cada indivíduo conforme sua necessidade de apren-
dizagem. Para Mantoan a inclusão é não deixar ninguém excluído no ensino 
regular, desde o início da vida escolar, considerando as necessidades dos alunos 
com deficiência (2006, p.16).

De acordo com Solange Rogalski (2010) foi a partir da década de 70, do 
século passado, que a discussão sobre a Educação Inclusiva se iniciou, entrando 
na agenda dos governos, com a criação de instituições e órgãos de classes espe-
ciais. Para esta autora o movimento de inclusão se popularizou com a Declaração 
de Salamanca (UNESCO, 1994), documento internacional de referência na área, 
que defende a inclusão de todas as crianças na escola comum, independentemente 
de suas condições físicas, intelectuais, sociais, educacionais, linguísticas etc. Após 
esta declaração, uma profusão de documentos legais, nacionais e internacionais 
passaram a embasar as ações em termos de inclusão escolar. 

Com a finalidade de revisitar os marcos legais no Brasil, apresentamos no 
quadro 1 um panorama do arcabouço legal dentro de uma perspectiva histórica:

QUADRO 1 – MARCO LEGAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL (1961- 2020)

ANO MARCO LE-
GAL OBJETIVO

1961 Nº 4.024 Fundamenta o atendimento educacional às pessoas com defi-
ciência.

1971 Nº 5.692
Substitui a lei anterior, alunos com deficiências físicas e men-
tais que se encontrem em atraso e os superdotados devem rece-
ber um atendimento especial.

1988 Constituição 
Federal 

Art.208, trata a educação básica como obrigatória e afirma que 
é dever do estado garantir o atendimento educacional especia-
lizado aos portadores de deficiência.

1989 Nº 7.853
Obrigatoriedade da inserção de escolas especiais, públicas e 
privadas no sistema educacional e a oferta gratuita da educa-
ção especial na rede pública de ensino.

1990 Nº 8.069

Estatuto da Criança e do Adolescente: garantia do atendimento 
especializado ás crianças com deficiência; Proteção do trabalho 
ao adolescente com deficiência e a prioridade no atendimento 
de ações e políticas públicas de prevenção e proteção de famílias 
com crianças e adolescentes deficientes.

1994
Política Nacional 

de Educação 
Especial

Integração instrucional – Inclui na classe regular de ensino 
aquele que possui condições de acompanhar e desenvolver as 
atividades regulares no mesmo ritmo dos alunos ditos “nor-
mais”.
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1996 Nº 9.394

A Lei de Diretrizes e Bases afirma que haverá atendimento de 
apoio especializado na escola regular para atender as particu-
laridades dos alunos da educação especial; O atendimento será 
feito em classes, escolas ou serviços especializados sempre que 
não for possível a integração do aluno deficiente nas classes 
comuns de ensino regular.

1999 Decreto Nº 3.298

Regulamentação da Lei nº 7.853/89, assegura a plena integra-
ção da pessoa com deficiência; Na educação o texto afirma 
que a educação especial é uma modalidade transversal a todos 
os níveis de modalidade de ensino.

2001

Nº 10.172/2001 
- Plano Nacional 

de Educação - 
PNE

Destaca que “o grande avanço que a década da educação de-
veria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que 
garanta o atendimento à diversidade humana”. Aponta ainda 
um grande déficit na oferta de matriculas para alunos deficien-
tes nas escolas de ensino regular, na formação de professores, 
acessibilidade e no atendimento educacional especializado.

2001 Resolução CNE/
CEB Nº 2

Conselho Nacional de Educação - afirma que “os sistemas de 
ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas or-
ganizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias 
para uma Educação de qualidade para todos.”

2002 Resolução CNE/
CP Nº1/2002

A resolução dá “diretrizes curriculares nacionais para a for-
mação de professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, de graduação plena”. Sobre a Educação 
Inclusiva, afirma que a formação deve incluir “conhecimen-
tos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas 
as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 
especiais”.

2002 Nº 10.436/02 Reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como 
meio legal de comunicação e expressão.

2002 Portaria Nº 
2.678/02

A Portaria do MEC aprova diretrizes e normas para o uso, en-
sino, produção e difusão do sistema Braille em todas as moda-
lidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille 
para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em 
todo o território nacional.

2006

Plano Nacional 
de Educação em 
Direitos Huma-

nos

Documento elaborado pelo MEC, ministério da justiça, Unes-
co e Secretária Especial dos Direitos Humanos com o objetivo 
de incluir temas relacionados às pessoas com deficiência nos 
currículos das escolas.

2007
Plano de Desen-
volvimento da 

Educação - PDE

Aborda questões de infraestrutura como a acessibilidade esco-
lar, da sala de recursos multifuncionais e da formação docente.

2007 Decreto Nº 
6.094/07

Reforça a inclusão dos alunos deficientes no sistema público, 
destacando as necessidades educacionais especiais desses alu-
nos.

2008

Política Nacional 
de Educação Es-
pecial na Perspec-
tiva da Educação 

Inclusiva

Mostra o histórico do processo de inclusão no Brasil para fun-
damentar as políticas públicas promotoras de uma Educação 
de qualidade para todos os alunos.
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2008 Decreto Nº 6.571

Define o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de for-
ma complementar ou suplementar à formação dos alunos no 
ensino regular, ainda reforça que o AEE deve ser integrado ao 
projeto pedagógico da escola.

2009 Resolução Nº 4 
CNE/CEB

Estabelece que o AEE deve ser realizado no contra turno e 
preferencialmente nas salas de recursos funcionais.

2011 Decreto Nº 7.611

Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008, estabelece novas diretrizes 
para o governo do estado com a educação especial determinan-
do que o sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis 
e proíbe a exclusão do aluno do sistema educacional geral ale-
gando deficiência.

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

2014
Plano Nacional 
de Educação – 

PNE

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiên-
cia, 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 recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados

2020 Decreto Nº 
10.502

Institui a Política Nacional de Educação Especial com medi-
das planejadas e implementadas onde todos possuam acesso 
ao mesmo conteúdo de acordo com as especificidades de cada 
um ao longo da sua vida escolar.

FONTE: Elaborado pelos autores a partir da legislação disponível (2022)

Deste quadro 1 destacamos a Política Nacional de Educação Especial 
(1994) criada no mesmo ano da Declaração de Salamanca. A partir desta polí-
tica, o Brasil passou a incluir na classe regular de ensino somente aqueles que 
possuíam condições de acompanhar e desenvolver as atividades regulares no 
mesmo ritmo dos alunos ditos “normais”. Esta política foi considerada um re-
trocesso, pois excluía grande parte dos alunos com deficiência e contrariava a 
própria Declaração de Salamanca. Porém, em 1996, dois anos após a criação 
da Política Nacional de Educação Especial, a LDB regulamentou validou o 
comprometimento com uma educação de qualidade sem que houvesse exclu-
são, com o apoio especializado sendo ofertado na escola regular para atender as 
especificidades de cada aluno da Educação Especial.

Em 2002, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) passou a ser reconheci-
da no Brasil como um meio legal de comunicação e expressão, garantindo que 
os meios de comunicação, assim como empresas no geral fizessem uso e divul-
gação da mesma de forma que incentivassem e apoiasse sua utilização. Contudo 
somente em 2005 a lei foi regulamentada.

Em 2008, o decreto presidencial define o Atendimento Educacional 
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Especializado (AEE) como um conjunto de atividades, recursos de acessibilida-
de e pedagógicos organizados institucionalmente, de forma que o atendimento 
seja feito como uma maneira de complementar as atividades educacionais e que 
seja integrado com o projeto pedagógico da escola, dessa forma o AEE passou a 
funcionar como um sistema de ensino que promove um ambiente acessível para 
uma educação de qualidade.

Outro destaque do quadro 1 é que em 6 de julho de 2015 foi criada a Lei 
Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Esta assegura e promove con-
dições de igualdade, direito e liberdades fundamentais para pessoas com defi-
ciência, que deve ser garantido por meio da inclusão social. Dentre os principais 
pontos abordados estão: a definição do que é pessoa com deficiência; perspec-
tivas acerca da acessibilidade educacional, cultural e digital; instruções para o 
tratamento âmbito escolar; diretrizes para inclusão da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho.

Esta descrição legal da Educação Inclusiva demonstra o quando a in-
clusão escolar não é um movimento isolado e descontextualizado, mas vem se 
constituindo a partir de um movimento mundial de inclusão social, que defen-
de a equiparação de oportunidades para todos e o reconhecimento político das 
diferenças. Dessa forma, a Educação Especial precisa ser tematizada dentro do 
processo formativo docente de modo que a prática educativa destes professores 
reverbere conhecimento acerca dos marcos legais da modalidade, dos conhe-
cimentos e conceitos básicos, bem como valide as propostas e projetos para o 
atendimento dos estudantes com deficiência.

PRÁTICA DOCENTE E NSINO DE CIÊNCIAS: DESAFIOS NA 
ÉGIDE DA PANDEMIA DA COVID-19

Falar sobre a prática docente é falar sobre o saber-fazer do professor em 
sala de aula, da diversidade e particularidade de cada profissional, é refletir sobre 
a vivência e o cotidiano no ambiente escolar (TARDIF, 2000, p. 13). O professor 
ocupa um papel importante dentro da sala de aula contribuindo na construção 
do conhecimento de cada aluno. Porém, este papel é dinâmico e reflete, quase 
sempre, a realidade social. 

Em linhas gerais, existem processos de correlações históricas e políti-
cas que envolvem a prática docente e estes processos acabam por reproduzir a 
realidade educacional como o todo. Como é sabido a educação sempre passou 
por dificuldades e com a chegada da pandemia da COVID-19 os desafios a se-
rem enfrentados só aumentaram. Assim, compilamos alguns desafios da educa-
ção antes e durante a pandemia e colocamos no quadro 2. Vejamos: 
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QUADRO 2 – COMPARATIVO DA DEGRADAÇÃO DOS DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

Antes da pandemia Durante pandemia

Desvalorização da profissão; Aumento da crítica social direcionada ao professor e 
agravamento da desvalorização da profissão;

Falta de formação continuada; Falta de formação específica para o ensino remoto;

Suporte técnico-pedagógico 
insuficiente;

Ausência de suporte técnico-pedagógico especializado 
no ensino remoto;

Desinteresse do aluno e ges-
tores;

Falta de apoio da gestão escolar para as aulas remotas 
reverberando no acompanhamento dos alunos;

Problemas na infraestrutura e 
escassez de recursos didáticos;

Falta de equipamentos para acompanhamento das aulas 
remotas;

Difícil comunicação com pais; A falta de acesso à internet dificultou ainda mais essa 
comunicação com os pais;

Carga excessiva de atribuições
Gerou uma cobrança em excesso ao professor que teve 
sua carga horária mais extensa dificultando assim man-

ter uma rotina de trabalho.

FONTE: Elaborado pelos autores a partir dos artigos analisados no referencial teórico (2022)

Este quadro sinaliza para o quanto a tarefa do professorar é difícil, pois essa 
exige que o profissional se reinvente a cada situação, afinal ele possui a função de 
educar e construir conhecimentos com seus alunos, assumindo o papel de media-
dor de conhecimento, formando e educando cidadãos para além da sala de aula. 

No decorrer dos anos a docência passou por várias mudanças, principal-
mente no que diz respeito ao meio tecnológico – espaço por excelência onde 
jovens se encontram mais conectados na atual realidade. Porém existe uma certa 
dificuldade em aceitação por parte de alguns profissionais da educação que, por 
vezes, não consegue manusear as ferramentas tecnológicas. Tudo isso se inten-
sificou na atual realidade pandêmica, tornando o exercício da profissão mais 
árduo, pois houve uma necessidade de se reinventar.

As práticas docentes no contexto pandêmico precisaram ganhar novas 
dimensões. Com isso, educadores têm vivenciado desafios no trabalho: 
Utilização das ferramentas tecnológicas, internet com baixa velocidade, ma-
nuseio de computador, dispositivos móveis, gravação e edição de videoau-
las, ambientes de interação virtual no Google Classroom, Meet, Zoom sala 
de aula e plataformas. Além de todos esses aspectos, é importante destacar 
as atividades rotineiras dos educadores como: planejamento, registro em 
diário de classe e reuniões pedagógicas. (SILVA; SILVA, 2020, p. 56).

O ensino remoto emergencial trouxe consigo novas demandas tanto de 
formação quanto de infraestrutura. Professores, famílias, escolas, sociedade, de 
modo geral, tiveram que desenvolver habilidades no campo tecnológico. Deu-se 
um salto no tocante às mudanças de estratégicas, mas também o abismo social 
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aumento, pois sabemos que uso de equipamentos tecnológicos para muitos ainda 
é escasso e o acesso à internet limitado, além da dificuldade de acesso a meios tec-
nológicos outras dificuldades foram encontradas ao longo de toda essa mudança.

No caso do Ensino de Ciências, não foi diferente. Segundo um estudo da 
Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBIO, 2020), realizado em 12 
estados brasileiros no início da pandemia, com o objetivo de compreender as 
práticas de ensino de Ciências e Biologia na modalidade remota e as dificulda-
des encontradas em tempos de pandemia, destacou-se que menos de 50% dos 
professores conseguiram se organizar e elaborar materiais didáticos para aulas 
remotas, 20% conseguiram interagir com ao alunos de forma satisfatório mesmo 
sem a elaboração de material didáticos e cerca de 30% não encontraram formas 
de realizar as atividades remotas. (BORBA et al, 2020).

Durante o estudo pode-se perceber a diferença de planejamento entre as 
redes de ensino, estadual, municipal e privada, onde a rede municipal teve uma 
deficiência maior quanto ao planejamento para nova modalidade. Em relação 
ao preparo dos professores nas diferentes redes, foi notável que o docente da rede 
privada possuía um maior preparo para nova modalidade além de disponibilizar 
um suporte melhor aos estudantes nas aulas remotas. Apesar de fazer uso de 
diferentes plataformas digitais disponíveis para elaboração de atividades, formas 
didáticas para facilitar a compreensão do conteúdo, jogos e outros, cerca de 54% 
dos professores afirmaram que nunca haviam tido experiências ou algum tipo 
de formação com atividades online antes da pandemia. (BORBA et al, 2020).

Os problemas mais relatados pelos professores ao lecionar as disciplinas 
de Biologia e Ciências remotamente foram a conexão instável com a internet 
tanto do professor quanto do aluno, a sobrecarga do trabalho, pois havia aumen-
tado de forma significativamente, o ambiente domiciliar que não oferecia as con-
dições mínimas, dificuldades de dominar o uso da tecnologia como programas e 
dúvidas sobre como abordar o conteúdo de ciências/biologia de forma com que 
o aluno compreendesse o conteúdo.

Para a educação inclusiva os desafios das aulas remotas são ainda maio-
res, durante um estudo realizado pelo Programa Residência Pedagógica do 
Instituto Federal Sul de Minas Gerais (2021) foi observado que o aluno com 
deficiência era atendido em um horário diferente dos demais por precisar de um 
atendimento adaptado, além da professora, o aluno contava com apoio de uma 
outra professora com especialização em AEE. O conteúdo de Biologia precisou 
ser adaptado de forma que assegurasse o processo de ensino e aprendizagem do 
aluno, o uso de recursos lúdicos, uso de imagens, tabelas, foi de grande relevân-
cia. Um dos problemas mais identificados durante a forma de ensino remoto foi 
o impasse na comunicação entre a professora do AEE e os demais professores, 
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o que dificultava muito na elaboração das adaptações das atividades, outra difi-
culdade encontrada foi acerca da conexão com a internet que por muitas vezes 
se tornava instável. (SANTOS et al, 2021).

O Ensino de Ciências não apresenta uma única direção, com grande re-
levância na sociedade por suas inter-relações, é importante destacar que este 
ensino engloba como um todo os fenômenos naturais e os impactos por eles 
causados na nossa vida, fazendo com que exista uma construção do conheci-
mento a partir dessas situações. Esta conceituação, quando transportado, para 
as modalidades remotas carece de mecanismos objetivos para a sua realização, 
principalmente quando do Ensino de Ciências na perspectiva da inclusão. 

CARACTERIZAÇÃO E ASPECTOS ANALÍTICOS DAS PESQUISAS 
REVISADAS 

A problemática deste estudo está circunscrita nas dificuldades enfrenta-
das pelos professores de Ciências e nas possibilidades encontradas por esses pro-
fissionais para garantir a aprendizagem dos estudantes com deficiência durante 
a pandemia da COVID-19. Sendo assim, para fomentar a discussão acerca des-
te problema, selecionamos quatro estudos e apresentamos suas características, 
bem como seus resultados. Todos os textos abordam a temática do ensino remo-
to, sendo que dois apresentam a temática da Educação Inclusiva no contexto 
pandêmico e um, a temática na perspectiva do Ensino de Ciências.

O primeiro artigo selecionado foi “A implementação do ensino remoto 
na pandemia: qual o lugar da educação especial?” de autoria de Amanda Costa 
Camizão, Patrícia Santos Conde e Sonia Lopes Victor (2021), cujo objetivo foi 
analisar a implementação do ensino remoto com base na vivência de duas pro-
fessoras de ambos os municípios e em registros produzidos pela Secretaria de 
Educação de dois municípios do estado do Espirito Santo, Vila Velha e Cariacica.

A proposta de ensino remoto em Vila Velha – Espirito Santo se desenhou 
a partir da necessidade de que todos os professores, de todas as áreas de conhe-
cimentos deveriam abastecer a plataforma de ensino on-line com os conteúdos. 
A orientação para os professores da Educação Especial foi somente a de que eles 
precisariam seguir a proposta curricular equivalente a matrícula de cada estudan-
te, dessa forma a orientação para esses profissionais não ficou evidente e nem 
objetiva sobre como seria a organização da plataforma de ensino, como tam-
bém faltou uma instrução detalhada para esses professores sobre planejamento, 
se seriam feitas adaptações das atividades elaboradas pelo professor regente ou 
se seriam atividades direcionadas especificamente a esse público específico. Na 
falta desse direcionamento, os professores da Educação Especial optaram por 
planejar as atividades da mesma forma que foi solicitado ao professor regente; 
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ou seja, fizeram seu próprio planejamento.
Assim como em Vila Velha, as aulas presenciais foram suspensas no mu-

nicípio de Cariacica – Espírito Santo. E a proposta de ensino remoto para a 
Educação Especial se deu via o site que tinha uma aba específica, que direciona-
da para a Educação Inclusiva, porém não foi desenvolvida ou adaptada nenhu-
ma atividade ou conteúdo pelos professores desta modalidade, por falta de um 
direcionamento objetivo a esse profissional.

Foi possível perceber que em ambos os municípios não foram passadas 
as instruções adequadas aos professores de Educação Especial de como seriam 
preparadas e realizadas as atividades de forma remota, a falta de suporte ao 
professor inviabilizou a garantia de uma educação de qualidade e sem exceções, 
como prever a CF.

Segundo as autoras do texto, a secretaria de educação de ambos os mu-
nicípios deveria ter elaborado os planos pedagógicos em conjunto com os pro-
fessores regentes e os professores da Educação Especial, traçando estratégias 
que contemplassem a Educação Especial para que houvesse a inclusão do aluno 
no ensino remoto, assim como acontece no presencial, garantindo o ensino de 
qualidade mesmo com os desafios que a pandemia possibilitou. (CAMIZÃO; 
CONDE; VICTOR, 2021).

O segundo artigo selecionado foi “Alternativas utilizando tecnologias di-
gitais da informação para aulas de ciências no contexto de pandemia” do autor 
Felipe Fernandes Barbosa (2020). Este artigo não possui um direcionamento acer-
ca da educação inclusiva, porém o autor evidencia a importância para o professor 
de ciências do uso de tecnologias em suas aulas tornando-as mais atrativas.

Felipe Barbosa (2020) afirmou que a introdução de Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDIC) no atual cenário pandêmico é um bom 
caminho a ser incluso nas aulas remotas, pois a dinâmica de interação facilita a 
visualização de alguns conceitos, principalmente quando inseridos nas aulas de 
ciências. Porém, precisa-se não romantizar o uso das tecnologias e nem supor 
que ela poderá resolver os problemas que circundam a educação.

O uso de tecnologias na educação tem se caracterizado por um recorrente 
apelo ideológico ‘modernizador’. A esse uso é associada a resolução de 
problemas de todos os tipos, dos mais simples aos mais complexos: da dis-
tância espacial e disponibilidade de horários para estudo à questão da inte-
ratividade e toda a complexa problemática do interesse e da subjetividade 
dos educandos e educandas das novas gerações. (MINTO, 2021, p. 140).

Não obstante, não se pode deixar de frisar que para que o professor consi-
ga manusear esse tipo de tecnologia ele precisa de um suporte como a disponibi-
lização de uma formação continuada da qual ele tenha a possibilidade de apren-
der a lidar com o novo para assim conseguir colocá-lo em prática. Para Paulo 
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Freire na “[...] formação permanente dos professores, o momento fundamental 
é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente sobre a prática 
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (1996, p. 39). 
Assim, entendemos que sem formação permanente fica inviável a superação das 
dificuldades apresentadas pela pandemia. 

O terceiro artigo, denominado “Dificuldades enfrentadas pelos professores 
da educação básica em relação aos estudantes da educação inclusiva: uma análi-
se no contexto da pandemia da Covid-19” dos autores Jean Louis Landim Vilela, 
Anderson Claiton Ferraz, Matilde de Paiva Dias e Mauro Sérgio Teixeira de Araújo 
(2021), apresenta um estudo que foi realizado no ano de 2021 com os professores do 
Ensino Fundamental 1 e 2 e os professores do Ensino Médio. Para a realização da 
pesquisa, foi aplicado um formulário em algumas escolas da rede privada, pública 
estadual e pública municipal em algumas cidades do sul de Minas Gerais, com o ob-
jetivo de identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores e como eles estão 
lidando com a inclusão do aluno com deficiência em tempos de pandemia. 

Após a aplicação do questionário, os autores constataram que as dificul-
dades relatadas pelos professores foram: a falta de um professor de apoio, a 
necessidade de adaptação de atividades propostas, falta de apoio dos pais para 
realização das atividades, a ausência de recursos adequados para o acompanha-
mento das aulas como a falta de acesso à internet por parte dos alunos e a falta 
de computador ou celular. (VILELA; FERRAZ; DIAS; ARAÚJO, 2021).

A dificuldade por excelência relatada foi ausência de suporte para que os 
alunos fossem incluídos nas aulas; assim sendo, é necessário que haja mudança a 
qual ofereça condições para que os professores saibam lidar em situações adver-
sas, por exemplo, o oferecimento de capacitação do professor regente, o apoio de 
um professor especializado em Educação Especial, como estabelece a lei, suporte 
tecnológico para que os alunos possam ter acessos às aulas, afim de que a inclusão 
seja efetiva e esses alunos não se sintam excluídos por não conseguirem participar 
das aulas, e para que o professor consiga lidar com essas situações de forma satis-
fatória, sem o sentimento de não ter conseguido alcançar todos os alunos.

Já o quarto artigo intitulado “A educação na pandemia do novo corona-
vírus: uma excepcionalidade ou uma prioridade?” dos autores Simone Gomes 
Firmino e Gustavo Lopes Ferreira (2020), realizou um levantamento das diver-
sas questões sobre a crise na educação e como a instabilidade política atrapalha 
no processo de tomadas de decisões.

De acordo com Firmino e Ferreira (2020, p. 17), essas mudanças geradas 
pela pandemia trazem danos imensuráveis para a educação pública, por exem-
plo, o aumento da evasão escolar e a fragilização das instituições de ensino. 
Ainda, de acordo com os autores, embora as mídias relatem sobre as dificuldades 
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encontradas pelos professores, esses foram e são criticados, classificados como 
indolentes, pois resistiram às aulas remotas. A sociedade culpabiliza o professor 
por não está conseguindo desempenhar seu papel como deveria, mas se esquecem 
de que é impossível trabalhar e desempenhar-se de forma satisfatória, sem as mí-
nimas condições de trabalho. (FIRMINO; FERREIRA, 2020, p. 17).

Sendo assim, podemos notar que a cobrança e a pressão nos docentes tri-
plicaram, além de não ter as condições básicas para trabalhar, eles ainda passam 
por jornadas extensivas de trabalho o que ocasionam traumas e esses passam a 
ficar ainda mais desacreditados com sua profissão. (FIRMINO; FERREIRA, 
2020, p. 17). Com isso destaca-se, mais uma vez, que a grande dificuldade que 
cerca o professor é falta de apoio, para que ele consiga desenvolver seu trabalho, 
além disso, a pressão que é imposta sobre eles.

Diante da análise desses quatro artigos, identificamos as seguintes dificul-
dades encontradas pelos professores e que estão sintetizadas no quadro 3:

QUADRO 3 – DIFICULDADES DOS PROFESSORES

Falta de orientação por parte das secretarias;

Falta de formação continuada;

Ausência de recursos tecnológicos, tais como, notebook e acesso à internet;

Dificuldade de interação professor-aluno;

Ausência de um professor de apoio;

Dificuldade para adaptação de atividades;

Falta de apoio por parte dos pais dos alunos;

Jornada excessiva de trabalho.

FONTE: Elaborado pelos autores a partir dos textos revisados (2022)

Diante das dificuldades destacadas pelos quatro trabalhos selecionados e 
analisadas, é perceptível a semelhança de dificuldades encontradas entre eles, to-
dos os trabalhos relataram a falta de suporte, seja ele tecnológico ou pedagógico. 
Dentre os quatro trabalhos, dois mostraram a falta de uma formação continua-
da. Apenas um apresentou a dificuldade na interação do professor com o aluno 
e a falta de ajuda dos pais para realização das atividades e o outro menciona a 
jornada excessiva de trabalho do docente e a pressão sobre eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se apresentou neste texto foi uma reflexão acerca do Ensino 
Inclusivo de Ciências no período pandêmico que ainda atravessamos. Por meio 
de uma atividade investigativa revisionária, procuramos analisar a prática do-
cente dos professores de Ciências para atender aos estudantes com deficiência 
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durante a Pandemia da COVID-19. 
Lançamos mão de analisar estudos publicados recentemente e que apresen-

tam dados atualizados acerca do modo como os professores mobilizaram o ensino 
remoto dos estudantes com deficiência de modo a gerar aprendizagens. Ao todo 
foram quatro trabalhos selecionados e durante a análise observarmos que nenhum 
abordava as dificuldades encontradas pelo professor de Ciências especificamente, 
no entanto, podemos perceber que a dificuldade encontrada por um professor de 
outra disciplina é a mesma encontrada pelo professor de Ciências, principalmente 
no tocante à falta de suporte, seja tecnológico ou pedagógico. 

Assim, podemos considerar que o cenário ao qual nos deparamos nos 
últimos dois anos, onde o profissional docente precisou se adequar a uma rea-
lidade atípica e nunca vivenciada - o ensino remoto emergencial -, foi possível 
perceber o impacto gerado por essas novas práticas no âmbito educacional. Este 
impacto carece de mensuração, pois como se trata de um fenômeno ainda em 
atividade, com consequências cotidianas que escapam às pesquisas, consideran-
do o dinamismo da própria pandemia, podemos sinalizar para a necessidade de 
que muitos estudos carecem ser executados com a finalidade de contribuir ainda 
mais com o aprofundamento científico da temática aqui discutida.
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ENSAIO ACERCA DE INQUIETAÇÕES FILÓSOFICAS: 
TRÊS DOCENTES ATRAVESSADOS PELA 

EXPERIÊNCIA DO ENSINO REMOTO

Felipe Barreto Santana1

Joilson Luiz de Oliveira2

Nathalia de Oliveira3

INTERTEXTO
(Bertolt Brecht)

Primeiro levaram os negros
Mas não me importei com isso
Eu não era negro

Em seguida levaram alguns operários
Mas não me importei com isso
Eu também não era operário

Depois prenderam os miseráveis
Mas não me importei com isso
Porque eu não sou miserável

Depois agarraram uns desempregados
Mas como tenho meu emprego
Também não me importei

Agora estão me levando
Mas já é tarde.
Como eu não me importei com ninguém
Ninguém se importa comigo

ATENÇÃO: essa trama a que nos propomos segue num caminho que se 
constitui tecido a seis mãos, indo e vindo nos limites e possibilidades refletidas no 
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E-mail:  felipesantana.tmx@gmail.com.

2 Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do ABC. Professor da Rede Estadual de 
Ensino (SEE). Licenciado em Filosofia pela UNISO. E-mail:  filosoficio@gmail.com.

3 Mestra em Filosofia pela Universidade Federal do ABC. Coordenadora de Gestão Pedagó-
gica Geral na SEDUC – SP. Especialista em Ensino de Filosofia pela Universidade Federal 
de São Carlos (2019). Licenciada em Filosofia pela Universidade Metodista   de São Paulo 
(2014). E-mail: nathaliadeoliveira@outlook.pt.
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estímulo de nossas experiências vivenciadas na urgência do tempo que nos aflige, 
as vezes pensadas enquanto movi- mento de introspeção, mas sobretudo tecendo 
considerações coletivas.

06 de abril de 2020. Acordar e saber que a sala de aula, está na tela do ce-
lular assusta. Há duas semanas acordávamos e encontrávamos uma sala de aula 
cheia e agitada. Agora esperamos retorno através da tela do celular. Tela esta que 
quase não fica desligada. A todo momento chegam novas mensagens e e-mails. 
Mas não são dos nossos discentes. São lives, videoconferências, preenchimento de 
papéis e burocracias. Mas onde estão os estudantes?

Em meio a política de morte. Diante de um Estado que mata ou deixa 
morrer algumas burocracias gritam a falta de sentido. A cobrança de roteiros de 
estudos, gravação de vídeo aulas e o cumprimento do bimestre. Quais experiên-
cias são fundamentais para a nossa época?

A casa hoje é a extensão da sala de aula. Os sinais sonoros dos aparelhos ele-
trônicos, substituem as vozes me chamando e a mão estendida. Acordo e tem men-
sagem no celular. Recebidas 3h07m. – Professor(a) qual meu número da chamada?

Doze horas na frente do computador. Entre o preparar aulas, tirar dúvi-
das, fazer reuniões online, nos deparamos com diversas questões. Questões para 
além dos “conteúdos”. Resultados positivos para o Covid-19. Familiares desem-
pregados. A fome escancarando a porta. Estes fatores incomodam: “Ninguém 
está em condições de pensar em roteiros de estudos e cumprimentos de prazo” 
Diante do fim do bimestre, do prazo que se aproxima, a caixa de email e what-
sapp lotam. “Pensar não é somente ‘raciocinar’ ou ‘calcular’ ou ‘argumentar’, 
como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que 
somos e ao que nos acontece”. (LARROSA, 2002, p.21)

Como fazer filosofia nesse momento? Como fazer filosofia enquanto sen-
tem fome? Como fazer filosofia enquanto seus familiares e amigos morrem? 
Será possível filosofar em meio a pandemia?

Sempre fica a pergunta. Qual(is) filosofia(s) chega(m) aos discentes? Será 
possível seguir currículos em meio a pandemia? O que essa experiência que es-
tamos vivendo contribui com o filosofar?

Como valorizar a experiência neste processo? A experiência que trata-
mos aqui, não é a experiência que se adquire com a prática. Mas, a experiência 
que transforma o sujeito. O que mais temos escutado nesse contexto é que não 
seremos o(s) mesmo(s) após esta pandemia. Mas, será que basta não sermos os 
mesmos? Que outros seremos?

Como sermos sujeitos de transformação diante das burocracias vividas? Qual 
lugar da filosofia em meio ao caos pandêmico? Dentro da pressa, da falta de tempo, do 
excesso de trabalho e afazeres? “A experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. 
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Tudo que se passa, passa demasiadamente depressa.” (LARROSA, 2002, p. 21)
É na contramão dessa pressa exacerbada que ousamos cogitar que se flua 

encontros, possibilidades de abrir novas arestas, fendas inusitadas, vias que até 
mesmo jamais podíamos imaginar até então. Entretanto, sob essas injunções 
do acaso nos encontramos a seis mãos para elaborarmos proximidades, não 
obstante a distância que nos obri- ga ao isolamento físico, aproveitamos essa 
tentativa para vislumbrar horizontes promissores à realização de troca de ideias, 
compartilhando vivências, tecendo laços consistentes que componham uma teia 
de experiências que possam ser apresentadas enquanto acontecimentos que nos 
forçam a pensar, oferecendo sentido e significado a esse panorama singular no 
qual estamos inseridos.

Todavia, para enfrentarmos essa preponderância da velocidade em detri-
mento de certa dose de paciência necessária ao pensamento e a reflexão, preci-
samos nos ater ao moroso caminho dos “homens lentos”, tal qual já enfatizava 
o grande geógrafo brasileiro Milton Santos.

Durante séculos, acreditávamos que os homens mais velozes detinham    a 
inteligência do Mundo. A literatura que glorifica a potência incluiu a velo-
cidade como essa força mágica, potencial que, consequentemente, permitiu 
à Europa civilizar-se primeiro e empurrar, depois, a “sua” ci- vilização para 
o resto do mundo. Agora, estamos descobrindo que, nas cidades, o tempo 
que comanda, ou vai comandar, é o tempo dos homens lentos. Na grande 
cidade, hoje, o que se dá é tudo ao contrário. A força      é dos “lentos” e não 
dos que detêm a velocidade elogiada por Virilio em delírio, na esteira de um 
Valéry sonhador. Quem, na cidade, tem mobi- lidade — e pode percorrê-la 
e esquadrinhá-la — acaba por ver pouco, da cidade e do mundo. Sua co-
munhão com as imagens, frequentemente pré-fabricadas, é a sua perdição. 
Seu conforto, que não desejam perder, vem, exatamente, do convívio com 
essas imagens. Os homens “lentos”, para quem tais imagens são miragens, 
não podem, por muito tempo, estar em fase com esse imaginário perverso e 
acabam descobrindo as fabulações. (SANTOS, 1996, p. 260-261)

A velocidade e as “pressas” estão articuladas ao que Milton Santos chamou 
de racionalidade global. Por sua vez, a lentidão e os denominados “homens len-
tos” estão ligados à ordem local. Entretanto, seria de suma relevância refletirmos 
sobre a presença insidiosa — e fortemente contaminadora — da racionalidade 
global na estruturação  e movimentos da ordem local,especificamente no que tan-
ge a questão do âmbito da educação.

Milton Santos preferiu dizer que na ordem local prevalece a co- municação 
em razão da  “co-presença, vizinhança, intimidade, emoção e socialização com 
base na contiguidade.” (SANTOS, 2005, p. 170). Na ordem global, por sua vez, 
prevalece a informação que circula. Há uma distinção nítida entre informação que 
circula e diálogo potencializado pela proximidade. Por sua vez, é na descoberta 
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das fabulações que os homens lentos escapam do totalitarismo da racionalidade. 
Aqui estamos nós, inventando escaparmos a essas submissões.

A velocidade desloca, desampara e desprotege. O mais displicente, talvez, 
para utilizar o adjetivo empregado por Milton Santos em 1956, seja o mais 
atento: o que recolhe detalhes e  experiências do  mundo. A lentidão permi-
te mais experimentação e, consequentemente, uma hipertrofia da visão, da 
imaginação e da criatividade. O estado dos homens lentos de Milton Santos 
pode ser também compreendido como  o estado singular no qual nos encontra-
mos perplexos e aparentemente imóveis, embora estejamos devidamente aten-
tos, concentrados, e alertas para pensar essas experiências adversas.

A imobilidade, aqui, tem como referência o estado de velocidade extrema 
e a imposição do estado cultural da pressa, imposta pelo sis- tema capitalista 
atingindo implacavelmente nosso sistema educativo de modo significativo. 
Trata-se de uma inércia que, tensionada, em decorrência da vigília, ameaça 
se romper. Uma imobilidade efêmera, circunstancial, relacional e que acumula 
energias através da experimen- tação do mundo no cotidiano da cidade da pres-
sa. Trata-se, portanto, de buscarmos uma lentidão sapiente, inteligente, sen-
sível, subjetiva porque pertencente ao sujeito que experimenta vigilante, tenso, 
atento, cuja experiência possa realmente ser objeto de reflexão.

Nesses termos, podemos tecer considerações plausíveis que nos faça refletir 
sobre a presença em nossa condição de trabalho uma len- tidão possível de ser 
cogitada, cuja dimensão sapiente está envolvida por uma exterioridade veloz — 
provocadora de desamparos, desequi- líbrios e cegueiras —, em cujas cartografias, 
por ela desenhadas, não há norte e, tampouco, qualquer orientação de sentido.

Entretanto, ainda, poderemos conceber a presença de uma es- perança au-
daciosa, de uma lentidão que é mesmo vagarosa, mas que, atenta esteja consti-
tuída de uma reflexão sobre nossas próprias expe- riências. Nossa ideia caminha 
na direção de outro modo de pensar a docência e, talvez, por isso, na direção 
contrária e, consequentemente, mais desejada, ao menos repleta de possibilida-
des ainda por serem vivenciadas, pensadas e compartilhadas.

Nesse cenário nos encontramos enquanto professores imersos em um 
contexto adverso que implica um posicionamento inexorável.

Essa nossa intenção de construir proximidades, mesmo diante desse iso-
lamento social, lança um olhar atento a essas circunstâncias jamais experimen-
tadas e que agora se faz urgente. Nossa condição está atrela- da a essa busca por 
uma lentidão que consiga ser, concomitantemente reflexão e revisão de nossas 
próprias práticas docentes.

Disso resulta que almejamos uma consciência que nos permita de fato 
repensar o que significa ser professores de filosofia nesse contexto. Dada essa 
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possibilidade de desacelerarmos, numa atitude que seja também contraponto 
aos desafios por nós enfrentados em nosso cotidiano transformado nesse pano-
rama. Logo, se procuramos uma lentidão, estamos efetivamente construindo 
uma visão crítica do processo educativo no qual fomos lançados a nossa revelia.

Nossa atitude é lenta porque precisa ser curtida, na paciência necessá-
ria exigida pela experiência refletida, efetivamente pensada. É essa tal moro-
sidade que reclama por mais lentidão como virtude porque a sabedoria é feita 
de um tempo que flui sem atropelos, num vagar onde o pensamento possa ger-
minar, cujo processo de elaboração desse caminhar seja feito de passo a passo. 
De modo algum, portanto, pode-se dizer que é lenta porque já é passada, tardia, 
porque já findou   o tempo, ou porque é preciso rapidez para se evitar o atraso. 
Trata-se  no oposto. É a pressa que reflete que estamos atrasados e que não há 
tempo para nada. É a velocidade e a pressa que traduzem nosso tempo, pelo 
qual todos reclamam, deixou de existir, sem ao menos pensarem sobre suas 
experiências. Desejamos, a contrapartida, remando contra  a maré nesse fluxo 
agressivo no qual estamos presos nesse processo de ensino a distância, ou seja, 
uma parada para pensar, um repouso, um oásis ao pensamento e à reflexão.

Jorge Larossa e Milton Santos estão nesse sentido relacionados a nossa 
proposta de concebermos uma possível reflexão sobre nossas próprias experiên-
cias docentes, perante as agruras que as circunstân- cias adversas dessa pande-
mia provocaram, desejamos um momento oportuno para revermos nossas situa-
ção de professores, pesquisado- res sujeitos a esse processo de transição e virtual 
transformação de nossa condição humana.

Condição essa que nem conseguimos nomear. Alguns insistem em cha-
mar de EAD, outros afirmam ser trabalho remoto, home office. Mas arrisco di-
zer que não é nenhuma dessas opções. Ensino a distância por mais divergências 
e problemas que possam ter, possuem um projeto pedagógico. A situação que 
estamos vivendo não é possível nomear. Professores da rede estadual de ensino 
deixaram de ser professores especialistas, professores temáticos, e tornaram-se 
professores tutores. Que acompanham aulas via aplicativos e canal televisivo, e 
avaliam e orientam um grupo de discentes. Não há diálogo, apenas imposição 
do que deve ser feito.

Vinte de agosto de dois mil e vinte. Fazem alguns dias que o professor 
acordoude sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado 
num ser monstruoso. Porém, fora apenas hoje, numa tarde fria e chuvosa, em 
meio aos gritos eloquentes proferidos por mulheres que recusam o uso de másca-
ras, clamam fervorosamente à Messias por “chuvas de bênçãos” e comprimidos 
de hidroxocloroquina. Estamos em meio a uma pandemia

São exatamente cento e cinquenta e sete dias longe do espaço físico 
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escolar. No dia dezesseis de março do ano vigente, iniciaram-se as atividades 
virtuais. Encarei com certo entusiasmo a possibilidade de lecionar remota-
mente, afinal, esta me parecia a única forma segura de continuar a atividade 
docente na conjuntura calamitosa. Hoje, mais de uma centena de dias depois, 
o professor pesquisador encontra-se solapado, exaurido, combalido e inquieto.

Com o advento das aulas virtuais, fora exigido a mim uma nova forma 
de ser professor. Frente a uma câmera de resolução questionável, exposto aos 
ruídos provenientes dos carros que ao menos seis vezes ao dia, anunciam em 
alto e bom som “trinta ovos por dez reais”, dos estrondosos roncos de motores 
das motos que transitam “tirando de giro” na rua de minha casa, ministro mi-
nhas aulas. Tenso, com uma constante dor intestinal, torcendo para que minha 
cadelinha não comece a latir no momento que discuto algum conceito filosófico.

Já são cinco meses imerso nessa conjuntura. Neste intervalo de tempo, fui 
testemunha da anulação e transformação de minha identidade. Encaro com uma 
certa tranquilidade a questão da transformação quando a analiso à luz da filosofia 
de Heráclito. É a mim reconfortante compreender que tudo estaria sujeito a um a 
um eterno devir, um processo de constante mutação. Entretanto, quando penso na 
transformação sob a ótica de Parmênides, rememorando a célebre sentença “o ser 
é, o  não ser não é” e, observando as mudanças que permeiam   o meu ser durante 
esses cinco meses marcados pela docência virtual, desespero-me. “Quando certa 
manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama 
metamorfoseado num inseto monstruoso.” (KAFKA, 1997, p. 6)

Parafraseando Kafka, quando certa manhã professor acordou de sonhos 
intranquilos, encontrou-se metamorfoseado. Assim como Gregor Samsa, ao acor-
dar numa manhã comum, percebi as mudanças que assolaram o meu corpo nesse 
quase um semestre de atividade docente virtual. Sinto fortes dores nas costas, fru-
to das horas a fio que passo sentado em frente ao computador. Pela mesma razão, 
acabei por acarretar (ou acelerar) a incidência de astigmatismo em minha visão, 
fazem alguns dias que estou a utilizar óculos. Dores de cabeça, uma dor incessante 
na região abdominal e altos níveis de ansiedade que resultam no agravamento de 
minha gagueira, são outros impactos do novo contexto docente.

A prática docente, na sociedade contemporânea, tem sido influenciada 
por diversos fatores, como cobranças por rendimento, longas jornadas de 
trabalho, a desvalorização social do professor, relações conturbadas com 
alunos e demais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. A es-
cola como parte da estrutura social carrega, também, a marca capitalista 
da produtividade. E o corpo do professor depara-se com essa estrutura, 
sofrendo as cobranças advindas da valorização excessiva do rendimento 
[...] (ANACLETO, 2015 p. 32)

Combalido, agitado e efusivo, envolto em elucubrações, penso no 
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professor Jorge Larrosa. Em meio à uma situação limite, expressa nas revol-
tas universitárias que permeavam o processo de aprovação da Declaração de 
Bolonha, escreve “Fim de partida. Ler,  escrever (e talvez pensar) em uma 
Faculdade de Educação”, contido no livro Tremores (2015). Na ocasião, o 
autor mostrava-se insatisfeito com o que ele denominou como “a universida-
de que vem”. Todavia, o seu descontentamento não se caracterizou em algo 
inerte. Larrosa se  pôs a pensar:

O que tenho não é muito, mas pode servir para começar. Três palavras: 
universidade, filosofia, educação. Um estado de ânimo: tristeza, raiva, im-
potência. Uma delimitação espacial: um interior sem móveis. Uma ano-
tação temporal: o que acontece, esse algo que segue seu curso implacável, 
irremediável, irremediavelmente alheio, que poderíamos chamar de “a 
universidade que vem”. (LARROSA, 2015, p. 124)

O isolamento social e as aulas na modalidade EAD fazem parte do 
curso ordinário e implacável das coisas em nossa atual conjuntura. Me atenho 
a este fragmento e penso: como mobilizar as minhas insatisfações e todo sofri-
mento que surgem em decorrência das atuais con- tingências, em algo que agen-
cie uma resposta, uma outra perspectiva, frente a tudo o que está acontecendo? 
O que tenho não é muito, mas será que pode servir para começar?

No Home Office há um espaço, um preparo, ferramentas. Hoje não temos 
nada disso! Nossas cozinhas e quartos tornaram-se a sala de aula. Nossos celu-
lares pessoais, desprovidos de 3G e Wi-fi foram transformados em ferramentas 
de trabalho.

Nesta pandemia podemos experienciar como o Estado geri as vidas e 
mortes. Se Michel Foucault denunciava os dispositivos da Biopolítica, Achille 
Mbembe, deixa evidente que alguns corpos o Estado mata, outros deixa morrer. 
Nesse contexto fica evidente a “necropolítica” e os “corpos que importam” corpos 
que têm direito ao luto, a despedida. Esses corpos não são das nossas famílias, dos 
nossos colegas e discentes. Aqui sentimos esses conceitos na carne. As experiên-
cias produzidas pela pandemia está para além das reuniões virtuais, e aulas por 
aplicativos. A experiência que poderia ser vivida na pandemia é negligenciada. A 
pandemia colocou uma lupa em diversos problemas existentes, no entanto nosso 
modelo de ensino não tem permitido acessá-los, problematizá-los e expô-los.

Judith Butler nos chama atenção para os corpos que importam. Para os 
corpos que o luto e a despedida são permitidos. Corpos que são enlutáveis, e 
quais não são. “Há sujeitos que não são exatamente reconhecíveis como sujei-
tos e há vidas que dificilmente – ou melhor dizendo, nunca – são reconhecidas 
como vidas.” (BUTLER, 2016, p. 17)

A pandemia tendo colocado luz em questões que já nos assolavam, mas 
insistíamos em não olhar. Assim como Bertolt Brecht, por muito tempo nos 
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esquivamos de enxergar e elaborar sobre as  questões que já acometiam os cor-
pos docentes. Apenas agora, após sentir na pele os piores dissabores deixados 
pelo nosso exercício na pandemia, nos sentimos inquiridos a escrever.

Nesse contexto as desigualdades gritam: pessoas passam fome, mulheres 
deixam os estudos para dar conta dos afazeres que a socieda- de diz que é dela. 
Agora está escancarado quais são os corpos que estão mais vulneráveis e expos-
tos a essa pandemia. A filosofia que poderia ser o local de encontro e fala sobre 
essas questões vê-se impossibilitada da reflexão dentro das condições remotas. 
Ser negra(o), ser mulher, ser LGBTQIA+, ser povo originário e tantas outras 
resistências presente em nosso país está intimamente ligado com as condições 
que teremos. Apesar do modus operandi educacional, nós professoras, professores 
e professories precisamos possibilitar experiências e diálogos a partir de nós.

É pensando na ideia advinda da concepção de experiência apontada por 
Larrosa, segunda a qual o excesso de trabalho aparece como um empecilho para 
que a experiência aconteça. Essa provocação remete também à Milton Santos 
quando alerta para o assédio da supremacia da velocidade, presente da exigência 
dos “homens velozes” enquanto aquilo que deve ser valorizado.

Diante disso ficam abertas diversas questões: o que é possível a partir do 
ensino de filosofia? De que maneira ensinar filosofia contribui para o enfren-
tamento diante de questões adversas? Como será a sala de aula após nossos 
corpos afetados por essa pandemia? Nossos corpos suportarão as condições im-
postas (o excesso de trabalho) a eles nesse contexto de ensino remoto?

Parafraseando a banda “Plebe Rude”, em um país cujo o governo tem 
como lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, ficamos com a indaga-
ção: Até quando esperar, o corpo docente ajoelhar, esperando a ajuda de Deus?
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A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS 
NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Nubia Ferreira Correia 1

INTRODUÇÃO

É importante ressaltar que a identidade da escola e do povo do campo deve 
ser flexível diante das mudanças que atingem a sociedade do mundo globaliza-
do, pois o desenvolvimento tecnológico juntamente com a educação, afeta dire-
tamente a produção, socialização e exploração do conhecimento, exigindo cada 
vez mais uma formação contínua e novas competências de professores e alunos.

A partir das leituras sobre educação no campo se percebe a falta de po-
líticas voltadas para a oferta de implantação tecnológica e ensino a partir da 
Tecnologia na Escola do Campo, surgindo interrogações e fortalecendo os ques-
tionamentos, sobre recursos financeiros destinados a educação.

O trabalho objetiva levantar interesse da sociedade educacional sobre a 
questão da importância da tecnologia na educação da escola do campo; com 
o intuito de possibilitar transformações nos sujeitos do campo, proporcionan-
do aos profissionais da educação perceber que tecnologia pode ser aplicada na 
sala de aula tornando-se aliada na vida cotidiana dos alunos, despertando o seu 
aprendizado para o mundo globalizado e possibilitando que os alunos da escola 
do campo tenham consciência do seu valor na sociedade.

A pesquisa está dividida em seis capítulos. No primeiro foi abordado um 
breve resumo a educação do campo para o campo. O segundo capítulo mostra o 
papel do educador na sociedade digital. No terceiro, a importância da tecnolo-
gia digital na educação. O quarto capítulo explica sobre a metodologia de ensino 
adotada. O trabalho é finalizado com algumas considerações finais e por fim as 
referências bibliográficas.

Este trabalho contribuiu para uma reflexão sobre a importância da tec-
nologia na educação do campo e observar o papel do professor e da escola em 
tempos de sociedade da Informação, uma vez que o uso da tecnologia é um 
caminho sem volta e, quanto mais rápido a escola se adequar aos novos tempos, 

1 Professora da Educação Básica, Mestrando em Ciências da Educação (FACULTAD IN-
TERAMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIALES), Pós graduada em Metodologia do En-
sino da Língua inglesa e Graduada em Biologia. Professora da Rede Pública de ensino à 
19 anos, atuante na Educação Básica.
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melhor para todos: alunos, professores, escola e sociedade. Pode–se concluir que 
as ferramentas digitais sabendo usar contribuem efetivamente no árduo processo 
de ensino- aprendizagem.

UM BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA O 
CAMPO

Para se conceber uma educação a partir do campo e para o campo, é 
necessário mobilizar e colocar em cheque ideias e conceitos há muito estabele-
cidos pelo senso comum. Mais do que isso, é preciso desconstruir paradigmas, 
preconceitos e injustiças, a fim de reverter às desigualdades educacionais, histo-
ricamente construídas, entre campo e cidade.

Caldart (2012) apresenta uma concepção sobre educação do campo:

Ainda que a educação do campo se mantenha no estrito espaço da luta 
por políticas públicas, suas relações constitutivas a vinculam estrutural-
mente ao movimento da questão agrária, de projetos de agricultura ou de 
produção no campo, de matriz tecnológica, de organização do trabalho 
no campo e na cidade...E as disputas se acirram ou se expõem ainda mais 
quando se adentra o debate de conteúdo da política, chegando ao terreno 
dos objetivos e da concepção de educação, de campo, de sociedade, de 
humanidade. (CALDART, 2012, p.261).

A escola do campo e para o campo vivenciado pelos ideais do movimento 
conscientiza a todos primeiramente sobre os direitos sobre ela pela relação dos 
saberes entre o homem e a natureza e esta relação estendida ao mundo em seu 
redor, globalizado e automatizado.

Caldart, então, sintetiza bem a ideia da escola do campo quando diz que:

Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim 
é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como 
sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização 
do conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus 
saberes, sua cultura, seu jeito. Também pelos 70 desafios da sua relação 
com o conjunto da sociedade. Se é assim, ajudar a construir escolas do 
campo é, fundamentalmente, ajudar a constituir os povos do campo como 
sujeitos, organizados e em movimento. Porque não há escolas do campo 
sem a formação dos sujeitos sociais do campo, que assumem e lutam por 
esta identidade e por um projeto de futuro (CALDART, 2003, p. 66).

A forma pela qual esta escola se conecta ao mundo do trabalho e às orga-
nizações políticas e culturais dos trabalhadores do campo determinará ou não 
a possibilidade do exercício deste papel fundamental da escola do campo na 
formação desse intelectual coletivo. Pode-se, então, dizer que:

A escolarização em todos os níveis deve promover o conhecimento sobre 
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o funcionamento da sociedade, sobre os mecanismos de dominação e su-
bordinação que a caracterizam e sobre o modo de integração da produção 
agrícola neste projeto de sociedade, a partir do complexo sistema de re-
lações e de mediações que constitui o processo de desenvolvimento rural 
(MOLINA & SÁ, 2012, pp.326-327).

Para transformarmos a escola do campo são necessárias mudanças signifi-
cativas tanto no currículo quanto nas práticas pedagógicas por ela adotadas muito 
embora a escola do campo mantenha os traços universais que toda educação deve 
apresentar, essa é uma condição fundamental para que ela possa contribuir, com 
base nas especificidades da vida rural, para a superação da alienação dos sistemas 
educativos em relação às transformações sociais (MOLINA, 2014, p. 269).

A educação do campo precisa ser uma educação específica e diferenciada, 
mas sobre tudo deve ser uma educação no sentido amplo do processo de forma-
ção humana, que constrói referências culturais e politicas para a intervenção 
das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando a uma humanidade mais 
plena e feliz.

O PAPEL DO EDUCADOR NA SOCIEDADE DIGITAL

É importante que os educadores tenham conhecimento da realidade da 
sociedade que mora no campo, tomando consigo elementos para superar as de-
sigualdades, e nesse momento uma educação aliado a tecnologia contribuindo 
para o desenvolvimento do sujeito do campo, e as leis voltadas para educação 
devem assegurar os direitos conquistados.

E importante que o professor também esteja capacitado para o trabalho a 
partir das tecnologias, não basta apenas disponibilizar os recursos tecnológicos, 
bem como os conteúdos e a forma de aplicabilidade precisa estar adequada aos 
interesses da escola do campo, não se tornando uma dificuldade para o cidadão, 
mas integrando na escola do campo.

De acordo com Silva, Prates e Ribeiro (2016) não é apenas preciso inserir 
novas tecnologias digitais na sala de aula, para o processo do ensino-aprendi-
zagem. É necessário também que o professor tenha consciência de que deve 
se aperfeiçoar, se capacitar e interagir melhor com os equipamentos, para que 
tenha noção do manuseio dos mesmos, entender como deve ser usado, cada um 
com foco nos resultados esperados de seu planejamento de sala de aula.

Tardif  (2014, p. 16) afirma que “o saber dos professores depende, por um 
lado, das condições concretas nas quais o trabalho deles se realiza e, por outro, 
da personalidade e da experiência profissional dos próprios professores”. Diz 
ainda que os saberes de um professor são uma realidade social materializada 
através de uma formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas 
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escolares, de uma pedagogia institucionalizada.
Portanto, o professor tem que assumir esse seu papel de agente transfor-

mador da realidade, ver-se não como um simples transmissor de conhecimentos, 
mas alguém que é portador e produtor de práticas e saberes, que efetua relevan-
tes contribuições à sociedade.

O professor deve ser consciente da importância de adequar o planejamen-
to de suas aulas de acordo com a necessidade dos alunos. O professor do campo 
tem lacunas em sua formação para compreender e trabalhar com a identidade 
do campo. É imprescindível que haja investimentos na formação continuada de 
professores que atuam no campo.

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO

Com a Revolução Industrial e o surgimento das máquinas implantadas 
nos mais variados setores de produção, sustentada pelo capitalismo, tornou-se 
crescente o avanço tecnológico e a necessidades de aprimoramento de novas 
técnicas e mão de obra cada vez mais qualificada no mercado de trabalho, Com 
tais transformações tornou-se crescente o avanço tecnológico intensificando e 
valorizando o conhecimento e desta forma elas chegaram ao espaço educacio-
nal, primeiramente, através da televisão e do vídeo-cassete e, recentemente, pela 
utilização do computador, notebook.

As tecnologias da mídia e do computador estão criando mudanças dra-
máticas que produzem uma exploração de retórica e que exaltam ao extremo os 
benefícios da supervia informacional em que se supõe que indivíduos consigam 
dados e entretenimento a seu dispor, insiram-se em novas comunidades virtuais 
e até mesmo criem novas identidades (BRENNAND, 2004).

As vantagens promovidas pelas novas tecnologias digitais devem ser ca-
pazes de contribuir para que os seus usuários se tornem pessoas ativas e partici-
pantes da sociedade na qual vivem. A educação mesmo que de forma lenta vem 
se adaptando com a evolução das novas tecnologias e o computador passa a ser 
um suporte possível para o professor, um instrumento pedagógico que ele pode 
utilizar com todos os recursos tecnológicos colocados à sua disposição.

Educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar 
pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de 
investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam 
se uma atuação efetiva na produção de bens e serviços tomar decisões funda-
mentadas no conhecimento operar com fluência os novos meios e ferramentas 
em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos 
simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas (TAKAHASHI, 2000).

Luz (2009) propõe que “alunos, professores e pessoas precisam conhecer 
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o potencial de uso de tecnologias de maneira ampla e o conteúdo precisa estar 
adequado aos interesses e as atividades da comunidade local”.

Nos dias atuais com tanta modernidade, a tecnologia tem facilitado à vida 
do professor. Apesar das limitações que ainda existem em relação a essas tec-
nologias, dificuldades com o acesso à internet e até mesmo as dificuldades que 
esses os professores têm para manusear essas tecnologias em suas aulas, mesmo 
assim o aprendizado dos educandos tem se modernizado, pois nossos alunos 
tem o direito de pesquisarem e dialogar com o professor durante suas aulas.

A tecnologia não pode se tornar uma dificuldade na vida das pessoas, mas 
integrar o dia-a-dia da comunidade, e as barreiras que impedem o conhecimento 
precisam ser vencidas, possibilitando a inclusão, o ensino aprendizado tecnoló-
gico para os alunos do campo, fortalecendo a auto-estima e identidade, como 
sujeitos atuantes na sociedade. (LUZ, 2009).

No entanto, as escolas e instituições de ensino devem procurar inserir os 
recursos midiáticos com maior frequência, visando incentivar, estimular e pre-
parar o corpo docente em prol de utilizá-los, para que professores e alunos con-
siderem seu uso necessário, cabendo não somente a instituição de ensino, mas 
também aos professores fazerem pesquisas contínuas e se atualizarem a respeito 
das novas mídias para sala de aula (BENTO E BELCHIOR, 2016).

O papel da escola é preparar o aluno para se tornar um cidadão capaz de 
lidar com os desafios, criar estratégias que possibilitem o apaziguamento das di-
ferenças sociais, comportamentais e políticas, sabendo se posicionar diante das 
transformações da era moderna.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa. 
Quanto aos seus objetivos, configura-se com delineamento exploratório. No to-
cante aos procedimentos técnicos, é uma de natureza bibliográfica.

Essa metodologia de pesquisa integra uma busca teórica e prática, com 
um sentido singular no campo das investigações. É mais do que uma simples téc-
nica de análise de dados, porquanto desempenha uma abordagem metodológica 
com características e possibilidades próprias.

Segundo Gil (2010), a pesquisa qualitativa é aquela que busca esclarecer 
um feito específico em profundidade. Ao contrário de estatísticas, outras gene-
ralizações, ela trabalha com descrições, comparações e interpretações. Assim, é 
mais participativa e menos controlável, dado que os participantes podem dire-
cionar o rumo em suas conversas com o pesquisador.

De acordo com Gil (2010), a pesquisa de caráter bibliográfica proporcio-
na pesquisas de materiais já publicados, estabelecido principalmente de livros, 
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artigos de periódicos.
Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), a pesquisa qualitativa preocupa-se, 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais, pesquisa qualitativa 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e ati-
tudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Foram utilizados livros, artigos e monografias sobre o tema. Foram utili-
zadas as palavras-chave: “Tecnologia”, “Educação do Campo” e “Sociedade”. 
A metodologia prevê a leitura dos títulos dos trabalhos e subsequentemente os 
resumos foram avaliados e, por fim, os materiais na íntegra foram analisados, 
sempre na dependência do assunto de interesse e da verificação da repetitividade 
dos achados. Após coletados, os dados foram interpretados para realização do 
referencial teórico, buscando atingir o objetivo proposto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luta pela Educação do Campo é recente na história brasileira, mas tem 
se constituído e se construído a partir de demandas muito legítimas das popu-
lações do campo das diversas regiões brasileiras. É com base nessas demandas 
que surge não só a Educação do Campo.  Durante muito tempo a educação 
ofertada nas escolas rurais era um “arremedo” de educação urbana, só que com 
muito menos a oferecer a essas populações. Se hoje temos uma Educação do 
Campo, pensada a partir das demandas dos povos do campo juntamente com 
eles, é porque os movimentos sociais do campo têm lutado pela garantia desse e 
de outros direitos fundamentais para essas populações historicamente excluídas 
das políticas públicas em todos os sentidos.

Formar um educador do campo requer diferenciação no tratamento, no 
currículo, nas estratégias e nas práticas pedagógicas. Na formação de educado-
res do campo faz-se necessário entender o que é o campo brasileiro, quais suas 
especificidades e lutas, o que é a Educação do Campo e qual seu histórico.

Ficou evidente que as Tecnologias Digitais auxiliam os educadores em 
seu trabalho docente desde o momento da coordenação, incluindo aí o planeja-
mento e a busca por materiais didáticos adequados para as aulas.

A partir dessas experiências evidenciamos a relevância do uso das no-
vas tecnologias no contexto da educação/ escola, como elemento que cor-
robora na pratica docente e possibilita ampliar estratégias de ensino e apren-
dizagens. Compreendemos que a tecnologia deve ser utilizada de maneira 
didático-pedagógica.

A escola tem a função e a capacidade de examinar profundamente as 
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novas condições criadas pela tecnologia onde o sujeito interage com o “mundo”, 
havendo uma aproximação com as técnicas e construindo projetos de ensino 
aprendizado aliado as tecnologias incluindo na vida dos alunos do campo.  A 
utilização das tecnologias nestas escolas tem o potencial de contribuir para al-
terar esta situação de isolamento e permitir a comunicação e a interação com 
outras escolas congéneres e outros parceiros da comunidade.

Pelo resultado desta investigação, chegamos à conclusão que esta área de 
conhecimento é muito importante para os educadores do campo, pois ela pro-
porciona a esses sujeitos conhecimentos que lhes são historicamente negados e 
que são de extrema importância para sua atuação nas escolas do campo, mas 
também, e principalmente, para suas comunidades e o desenvolvimento local. 
Enfim, é preciso dar o espaço que a educação do campo necessita para se edifi-
car enquanto possibilidade e espaço de produção de vida e de história.

REFERÊNCIAS

BENTO, L.; BELCHIOR, G. Mídia e educação: o uso das tecnologias em 
sala de aula. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, Cajazeiras, v. 1, Ed. Especial, 
set./dez. 2016;

BRENNAND, Edna; GALVÃO, Neuma. Múltiplos saberes e educação. João 
Pessoa: Editora Universitária/ UFPB, 2004.

CALDART, Roseli Salete. Dicionário da Educação do Campo. (Verbete). Rio 
de Janeiro/São Paulo: Ed. Expressão Popular, 2012.

CALDART, Roseli Salete. A Escola do Campo em movimento – Coletivo 
Nacional de Educação do MST e Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa 
da Reforma Agrária (ITERRA). In: Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp. 60- 
81, Jan/Jun 2003.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D.T. (Org.) Métodos de pesquisa. Coordena-
do pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Gra-
duação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural 
da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: 
Acesso em: 09 jul. 2018.

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.

LUZ, Fabiana Ribeiro, Tecnologia e educação na Escola do Campo, Ara-
guaiana 2009. Disponível em: http://educaonocampo.blogspot.com/2009/10/
tecnologia-e-educacao-naescola-do.html. área Fundação Universidade do To-
cantins 2009, Pedagoga, acessado em 5 jan. 2011.

MOLINA, Mônica Castagna; SÁ, Laís Maria Borges Mourão. Escola do Cam-
po. In: CALDART, Roseli Salete; PEREIRA, Isabel Brasil; ALENTEJANO, 



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

112

Paulo; e FRIGOTTO, Gaudêncio (Orgs.). Dicionário da Educação do Cam-
po. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 
Expressão Popular, 2012; pp. 324-331.

MOLINA, Mônica Castagna. Análises de práticas contra-hegemônicas na for-
mação de educadores: reflexões a partir do curso de licenciatura em Educação 
do Campo. In: CUNHA, Célio da; SOUSA, José Vieira de; SILVA, Maria 
Abádia da (orgs.). O método dialético na pesquisa em educação. Campinas, 
SP: Autores Associados/Brasília, DF: Faculdade de Educação, Universidade 
de Brasília, UnB, 2014. pp.263-290.

SILVA, I. C. S; PRATES, T. S; RIBEIRO, L. F. S. As novas tecnologias e 
aprendizagem: desafios enfrentados pelo professor na sala de aula. Revista 
Em Debate (UFSC): Florianópolis, v. 16, 2016.

TAKAHASHI, Tadao. Sociedade da informação no Brasil: livro verde / orga-
nizado por Tadao Takahashi. – Brasília. Ministério da Ciência.

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 17. ed. Petró-
polis, RJ: Vozes, 2014.



A PESQUISA EM EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO 
FORMATIVO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
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Luciano Tadeu Corrêa Medeiros 1
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INTRODUÇÃO

A Pedagogia como ciência que tem no fenômeno Educação um de seus 
objetos de estudo, assume a finalidade de formar profissionais capazes de refletir 
sobre os processos que envolvem esse fenômeno. Dentre as muitas discussões 
nesse campo, que trata do entendimento acerca da Pedagogia como ciência, 
Libâneo (LIBÂNEO, 2006, p. 849), pontua que “[...] o objeto próprio da ciên-
cia pedagógica é o estudo e a reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, 
sobre as práticas educativas em todas as suas dimensões”. Sabe-se, no entanto, 
que o curso de Pedagogia ofertado na qualidade de licenciatura, visa, sobretudo, 
capacitar profissionais para o exercício da docência, propiciando por meio da 
apropriação de técnicas e métodos de ensinos, que este profissional seja habili-
tado para o exercício docente em algumas etapas escolares da Educação Básica, 
nas diversas modalidades de ensino que nessa esfera está a seu cargo, contudo, 
importa frisar que o curso de Pedagogia também o forma para promover ações 
em todas as questões que envolvem assuntos educacionais. Segundo Libâneo, 
“[...] a Pedagogia não se resume a um curso, antes, a um vasto campo de conhe-
cimentos, cuja natureza constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria 
e a prática da formação humana” (LIBÂNEO, 2006, p. 849). 

Paula e Machado (2009) afirmam que a formação inicial do/a Pedagogo/a 
proposta pelas Universidades Públicas brasileiras está configurada a partir de 
um processo formativo que conjuga o ensino, a extensão e a pesquisa como base 
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para uma formação contextualizada, na qual o profissional seja capaz de domi-
nar o conjunto instrumental disponível para o exercício de sua profissão e, com 
isso, garantir a educação a partir de suas práticas. A pesquisa, no entanto, move 
a curiosidade pelo saber e torna-se propulsora da construção de conhecimentos 
mais amplos sobre o fenômeno educativo, conforme nos propõe Freire (2002), 
que também infere que “A curiosidade como inquietação indagadora, como in-
clinação ao desenvolvimento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte do 
fenômeno vital” (2002, p. 15). 

Este trabalho tem como objetivo de investigação verificar se dentro da for-
mação inicial do/a Pedagogo/a, que tem a pesquisa como um dos componentes 
que integra o tripé formativo, a prática investigativa tem sido um elemento for-
mativo presente durante a formação inicial do curso de Pedagogia e se há, por 
parte do corpo docente, incentivo para que os/as graduandos/as desenvolvam 
pesquisas relacionadas à área educacional, visto a importância que é dada a esse 
elemento na construção do conhecimento, na ampliação de conceitos e na com-
preensão de questões peculiares, seja em situações isoladas ou generalizadas de 
contextos que envolvam o fenômeno Educação e os processos educativos.

Considerando a importância da pesquisa no processo de formação inicial 
indicada por autores que tratam sobre essas questões, é conveniente destacarmos 
que, segundo Demo (2010), a pesquisa, como elemento próprio da ciência, não 
tem recebido a atenção necessária. O autor afirma que “Precisamos reconhecer 
que não só estamos muito atrasados; somos uma sociedade que se importa pou-
co com ciência e tecnologia. Não gostamos de estudar, pesquisar, produzir texto 
próprio. Preferimos apostila [...]” (DEMO, 2010, p. 23). O autor conclui com 
uma crítica ao reprodutivismo científico que tem se estabelecido na rede aca-
dêmica e alerta que há um elevado descaso com a pesquisa e consequentemen-
te com a produção científica que traga a identidade do país em sua produção. 
“Pagamos, assim, o preço do reprodutivismo tacanho e que nos mantém como 
país sucursal. Ciência copiada é gafe. Ciência autêntica só pode ser construída, 
ainda que na modéstia de quem começa do começo” (DEMO, 2010, p. 23). Daí 
vemos a importância de se incentivar a pesquisa nos cursos de graduação.

Convém destacar que pesquisas em educação tem uma relevante impor-
tância para o campo educacional em diversos parâmetros, pois há ampliação 
do acervo de produções de textos que contribuem com questões relativas a esse 
universo, aumentam a variação de discussões sobre temas que se mostram es-
senciais para a Educação, sejam esses peculiares ou emergentes e reafirmam o 
potencial e a disposição de se desenvolver a ciência. Se há na pesquisa um poten-
cial de aquisição e ampliação de conhecimentos sobre situações relativas ao que 
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se pesquisa, ela torna-se essencial para a compreensão de questões relacionadas 
à Educação, pois convém considerar que “As pesquisas que auxiliam a análise 
da prática e reorientam a ação estão conectadas ao cotidiano do professor e po-
dem provocá‐lo a um novo tipo de docência”. (VEIGA, 2009, p. 65).

Compreendemos, com isso, que na proposta de formação do/a pedago-
go/a, a pesquisa constitui um componente essencial, não apenas por fazer parte 
do tripé formativo das universidades, mas pelo entendimento necessário de que 
no processo de formação inicial de professores/as, o desenvolvimento de ações 
de ensino e extensão precisam estar vinculadas à pesquisa, o que deve se cons-
tituir em um compromisso fatual na realidade dos/as graduandos/as. Nessa 
perspectiva, entendemos que, se o contato maior dos alunos/as é com profes-
sores/as que estimulam a pesquisa, entende-se que desses deva partir não ape-
nas o estímulo, como também a orientação necessária para o desenvolvimento 
de pesquisas na graduação, o que contribui para sua efetivação como elemento 
presente nesse processo, pois segundo Veiga (2009, p. 75) “A pesquisa é parte 
integrante da educação, meio necessário à problematização e à compreensão da 
prática docente e, consequentemente, à elevação da qualidade do ensino”. 

Com o objetivo de verificar se o/a discente do curso de graduação em 
Pedagogia utiliza a pesquisa como componente formativo e se os/as professo-
res/as desses cursos estimulam esses/as alunos/as para desenvolverem pesqui-
sas sobre questões educacionais necessárias para o aprimoramento de concei-
tos, ampliação de conhecimentos e compreensão de situações que envolvam o 
campo educacional – área de atuação do/a Pedagogo/a – foi desenvolvida uma 
pesquisa com estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 
Pará (UFPA), no campus localizado na cidade de Belém, capital do estado do 
Pará, na região Norte do Brasil, nos meses de março e abril do ano de 2020. A 
pesquisa teve o intento de captar informações que propiciassem subsídios para a 
análise do que se objetivou investigar, o que nos resta saber, é se os/as graduan-
dos/as do curso de Pedagogia da UFPA desenvolvem pesquisas em educação, 
estimulados pelos/as docentes do curso durante sua formação inicial. 

O trabalho foi realizado durante os meses de março e abril do ano de 2020 
e utilizou de forma simultânea a abordagem quantitativa e qualitativa. Sobre a 
abordagem quantitativa, conforme nos afirma Gatti (2004, p. 13) “Os métodos 
de análise de dados que se traduzem por números podem ser muito úteis na 
compreensão de diversos problemas educacionais”.  

Já sobre a abordagem qualitativa, Gatti e André (2010, p. 9), asseveram 
que “O uso dos métodos qualitativos trouxe grande e variada contribuição ao 
avanço do conhecimento em educação [...]”, a utilização desse tipo de abor-
dagem na composição de pesquisas que tratam de assuntos educacionais, são 
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fundamentais para a compreensão de problemas a eles relacionados, “Isto sig-
nifica que os âmbitos teóricos e práticos da pesquisa qualitativa são cada vez 
mais largos [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 119), e ainda segundo as autoras Gatti 
e André (2010), essea abordagem permite “[...] melhor compreender processos 
escolares, de aprendizagem, de relações, processos institucionais e culturais, de 
socialização e sociabilidade, o cotidiano escolar em suas múltiplas implicações 
[...]”. De igual modo, Gatti (2004), ao tratar da utilização dessas duas aborda-
gens, quantitativa e qualitativa, concomitantemente, infere que essa combinação 
tende a enriquecer a pesquisa no campo educacional e conclui que “As duas 
abordagens demandam, no entanto, o esforço de reflexão do pesquisador para 
dar sentido ao material levantado e analisado. (2004, p. 13). 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica de au-
tores que tratam de temas sobre Pesquisa, Formação Inicial de professores/as 
e Educação, o que considera-se necessário para a consolidação desta pesquisa, 
visto que, os autores que desenvolveram trabalhos sobre o assunto pesquisado, 
são essenciais para fundamentar as novas descobertas ampliando o conhecimen-
to sobre àquilo que já antes foi apresentado sobre determinado objeto. Segundo 
Demo (2002), a argumentação ocasionada pela revisão de textos de autores que 
tratam ou trataram do objeto pesquisado serve como suporte para a pesquisa no 
contexto geral de sua composição e é o meio que vai proporcionar com maior 
autoridade a fundamentação do argumento apresentado. Sobre isso, o autor nos 
afirma que “Em termos práticos, ressalto a autoridade do argumento, em des-
favor do argumento de autoridade, preferindo, ostensivamente, a habilidade de 
fundamentar com coerência e consistência a textos epistemologicamente des-
preocupados” (DEMO, 2002, p. 351). 

O trabalho contou ainda com uma pesquisa semiestruturada que utili-
zou como instrumento a realização de uma entrevista, na qual foi aplicado um 
questionário com perguntas objetivas e subjetivas para alunos/as do curso de 
Pedagogia da Universidade Federal do Pará – campus Belém, pertencentes ao 
corpo discente matriculado no primeiro semestre do ano de 2020. 

O critério adotado para a participação dos (as) estudantes na pesquisa foi 
que estivessem matriculados em qualquer um dos semestres do curso e se dispu-
sessem a participar espontaneamente, após o convite feito pelo/a pesquisador/a. 
Também foi realizada uma consulta junto à Faculdade de Educação (FAED) da 
UFPA para a aquisição de informações referentes aos indicadores do curso de 
Pedagogia, de acordo com os registros atualizados para o ano de 2020. Essas 
informações também foram traduzidas em dados e organizadas em tabelas e 
gráficos que auxiliaram no desenvolvimento das análises aqui apresentadas.
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1. A PESQUISA E A FORMAÇÃO INICIAL

A Ciência tem dado importantes contribuições para o desenvolvimento 
da humanidade em todos os aspectos. Convém evidenciarmos sobre a produção 
do conhecimento que “[...] a necessidade do homem de uma compreensão mais 
aprofundada do mundo, bem como a necessidade de precisão para a troca de 
informações, acaba levando à elaboração de sistemas mais estruturados de orga-
nização do conhecimento” (ARAUJO, 2006, p. 131).  

A construção do conhecimento possui uma ação constante dentro da di-
nâmica das realidades, por isso, investigar fenômenos e fatos também é tarefa 
constante devido essa dinâmica na qual muitas vezes esses fenômenos e esses 
fatos encontram-se envoltos. Segundo Cartoni (2009, p. 3), “[...] a geração de co-
nhecimento é muito mais que uma meta a ser atingida. Deve ser compreendido 
como um processo sujeito a incidentes de percurso que [...] promovem rupturas 
e reconstruções constantes nos conceitos e juízos sobre a realidade”. 

A Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional – LDBEN, lei 9394/90, 
balizadora da Educação Escolar Brasileira, assegura que a formação superior, 
além de formar para o exercício da cidadania, para o trabalho e estímulo da cria-
ção cultural, deve ser voltada para “[...] o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo, o incentivo ao trabalho de pesquisa e a investigação 
científica, com vistas ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da cria-
ção e difusão da cultura” (BRASIL, 1996). Como um dos grandes espaços de 
construção do conhecimento, as universidades têm difundido a necessidade do 
desenvolvimento de pesquisas para que se promova a produção e divulgação do 
conhecimento e da ciência, fazendo com que os cursos de graduação dessas uni-
versidades intentem formar um profissional que valorize o conhecimento cien-
tífico e contribua com seu desenvolvimento. Para isso, no entanto, considera-se 
necessário propor a realização de pesquisas por parte do corpo discente dessas 
universidades. Para Demo (2010), o conhecimento científico deve ser universa-
lizado e oportunizado a todos os estudantes, desde os momentos mais remotos 
de sua vida escolar “[...] de modo que todos os alunos possam ter sua chance, 
mesmo aqueles que não se sintam tão vocacionados; é propósito decisivo elevar 
na população o interesse por ciência e tecnologia, em especial insistir na impor-
tância do estudo e da pesquisa” (DEMO, 2010, p. 21).

Nunes (2008) considera que no campo da Educação, a pesquisa que con-
tribui para a construção do conhecimento relacionado a esse fenômeno é am-
plamente estimulada e difundida no meio acadêmico, justamente pelo fato de a 
dinâmica que envolve esse fenômeno trazer constantes mudanças de conceitos 
e afirmações, principalmente aquelas que tratam sobre situações que envolvam 
professores/as, alunos/as e processo educativo. Essa proposta de construção 
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de conhecimento em educação deve ser pautada em buscar soluções para que 
a educação proposta pelas diversas sociedades não incorra em produzir uma 
formação destoante do que minimamente se espera nas sociedades modernas, 
que devem formar um sujeito cidadão, apto a exercer sua vida em sociedade, 
excluindo as possibilidades de formar humanos para situações de violência, con-
forme nos aferiu Adorno (1995), e isso inclui, segundo Brandão (1995), garantir 
aos educandos o direito ao pensar criticamente e ao refletir sua própria realida-
de, conduzindo-os a serem sujeitos livres e emancipados.

Um dos aspectos dessa formação diz respeito ao segmento ideológico, 
no qual durante muito tempo perdurou a disputa filosófica nas abordagens es-
colhidas para o desenvolvimento de pesquisas em educação, momento em que 
a comunidade acadêmica historicamente precisou passar por um processo de 
reformulação sobre o entendimento da representação dos segmentos ideológicos 
e filosóficos aplicados na composição das pesquisas, situação que hoje já se en-
contra superada. Segundo Demo (2002, p. 351), “[...] tempos atrás, as disputas 
acadêmicas eram marcadamente ‘ideológicas’, dividindo marxistas e anti-mar-
xistas, dialéticos e positivistas, estruturalistas e qualitativos. Hoje, continuam 
não menos ideológicas, mas o enfoque é outro”. O autor assevera que esse, há 
muito, não é o elemento central das disputas ideológicas, que permanecem pre-
sentes nas relações acadêmicas quando afirma que “Já não nos preocupa tanto 
se alguém é ‘positivista’, desde que apresente produção científica própria de qua-
lidade aceitável” (DEMO, 2002, p. 351). 

O que, na verdade, considera-se de extrema relevância para a produção 
acadêmica, segundo o autor, é a necessidade que se tem de escolher uma cor-
rente teórica, pois dentro do contexto histórico e sócio-cultural elas podem se 
adequar às situações e oferecer condições necessárias para o desenvolvimento 
de um bom trabalho de pesquisa, pois ainda segundo o pesquisador, “[...] reco-
nhece-se, pois, que é possível produzir ciência através de inúmeros métodos e 
teorias, porque estes, sendo tipicamente instrumentais, não podem substituir ou 
subverter o cuidado com os fins. (Demo, 2002, p. 351). Contudo, Triviños (1987, 
p. 119), ao fazer referência aos estudos de Wanderley (1984), alerta que “[...] 
o pesquisador deve lutar para vencer dificuldades de diferente natureza. Sua 
própria formação tradicional, no seio positivista e estrutural-funcionalista, não 
são as mais fáceis de superar”. O autor reconhece que isso não seria uma tarefa 
fácil. Convém ressaltar que Demo (2002), afirma dentre outros pontos, que “O 
cuidado metodológico evita certezas, dicotomias banais, evidências empíricas, 
leituras apressadas, tomadas parciais de autores e teorias, e toda forma de super-
ficialidade na produção científica. (DEMO, 2002, p. 351).

Importa considerar a necessidade de uma formação inicial que priorize 
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além da formação teórica, a pesquisa e a prática como fonte de construção de 
conhecimento e desenvolvimento do saber científico. Nunes (2008), destaca 
que “A reconceitualização da relação entre pesquisa e prática é, nesse contexto, 
decisiva em Educação. É necessário ir além do modelo linear, sem ignorar o 
conhecimento científico” (NUNES, 2008, p. 101). Essa perspectiva, se voltada 
para o ensino e para as ações educativas, possibilita que o professor desenvolva 
o domínio das técnicas de pesquisa, práticas de ensino e aplicação teórica dentro 
de seu campo de atuação, pois esse conjunto de instrumentos – essenciais no 
auxílio do exercício docente – devem estar presentes na composição substancial 
do professor, e como forma de aperfeiçoamento daquilo que é imprescindível 
para a formação do professor “Talvez seja necessário compreender que tipos de 
conhecimento o professor deve adquirir e como os modelos teóricos são, de fato, 
aplicados nas salas de aula”. (NUNES, 2008, p. 101).

Na mesma perspectiva, alguns autores consideram que os/as professo-
res/as dos cursos de graduação têm preferência por cursos de bacharelado, pois 
se estabelecem sob o estigma de que os alunos/as dos cursos de licenciatura, 
assim como o próprio curso, não valorizam a pesquisa (TURRIONI, 2004), 
identificando que há uma compreensão sobremaneira carregada, não apenas 
de equívocos, mas de preconceito pela ideia que se propaga sobre os/as alunos/
as do curso de licenciatura e os do bacharelado, o que pode provocar uma dis-
torção em relação a finalidade da pesquisa na formação profissional tanto nas 
licenciaturas quanto nos bacharelados. Turrioni (2004), ao mencionar estudos 
de Carvalho e Viana (1988), nos afirma que “[…] os professores dos Institutos 
de Conteúdo têm muito maior interesse em lecionar primeiramente disciplinas 
na pós-graduação e, depois, do Bacharelado, onde poderão orientar alunos para 
serem novos pesquisadores” (TURRIONI, 2004, p. 10). A compreensão que se 
percebe segundo a autora, é que “São estes cursos os mais disputados pelo cor-
po docente, são os de elite, onde estão os alunos com “melhor formação” e que 
obviamente darão melhores frutos” (TURRIONI, 2004, p. 10). Partindo desse 
pressuposto, a autora conclui que os/as professores/as não reconhecem nos/
as alunos/as das licenciaturas, potenciais acadêmicos para a pesquisa, sendo 
os cursos de licenciatura aqueles cursos compostos pelos/as alunos/as “[...] de 
“pior formação”, aqueles que não têm “queda” para a pesquisa, ou até mesmo, 
“aqueles que não querem nada”. Assim, os alunos tidos como “bons” deveriam 
fazer Bacharelado, pois tinham vocação para a pesquisa e os demais por falta de 
opção acabavam fazendo a Licenciatura”. (TURRIONI, 2004, p. 10).

Triviños, (1987, p. 119) afirma que “A massa dos pesquisadores que vive 
nas universidades se esforça para amadurecer os novos posicionamentos da 
pesquisa na educação [...], contudo, notamos que há entre os/as próprios/
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as professores/as a visão discriminatória sobre a disposição do/a aluno/a do 
curso de licenciatura no desenvolvimento de pesquisas na graduação, como 
nos tem alertado Turrioni (2004), por isso, importa retomarmos o que antes já 
se questionou neste trabalho sobre a postura dos/as professores/as dos cursos 
de licenciatura, pois, se discentes desses cursos de graduação não têm interesse 
pela pesquisa, segundo o que acreditam os/as professores/as, Pelusio (2013), 
admite que torna-se, portanto, imprescindível que o professor exerça seu papel 
de incentivador do/a aluno/a nessa perspectiva, caso contrário, conforme nos 
assevera Libâneo (2006), o docente da Educação Superior tende a não exer-
cer o seu papel de formador, na plenitude do que se espera de um professor 
dessa etapa de ensino, sendo que este deve reconhecer no seu fazer o que é 
necessário ser desenvolvido, dentro de um propósito próprio para a formação 
de profissionais tenham a pesquisa como uma de suas bases formativas. Essa 
forma de entender o/a aluno/a da licenciatura sugere uma estagnação tanto 
do professor do curso superior, quanto do que está sendo formado por ele para 
o exercício da docência na Educação Básica (NUNES, 2008).

2. A PESQUISA COMO ELEMENTO FORMATIVO: O CASO DO 
CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPA.

Iniciamos a apresentação dos resultados primários da pesquisa com a or-
ganização dos dados relativos aos indicadores fornecidos pela FAED da UFPA, 
que detalham a composição do corpo discente do curso de Pedagogia no ano de 
2020. A síntese dessas informações é apresentada no quadro 1. 

Quadro 1 – Indicadores do curso de Pedagogia no ano de 2020 da FAED da UFPA

Turno Alunos/as ativos/as Alunos/as matriculados/as

Manhã 368 281

Noite 354 289

Total 722 570

Fonte: Elaboração dos autores

O detalhamento do quadro 1 identifica por turno – manhã e noite – e, 
mostra também dentro do universo de discentes os que se encontram ativos – 
possuem vínculo de aluno/a da FAED – e os que se encontram matriculados 
no período letivo do semestre em curso – março a julho do ano de 2020. Outro 
dado de interesse da pesquisa é o que diz respeito aos sujeitos que fizeram parte 
das entrevistas. Trata-se dos/as graduandos/as que participaram respondendo 
ao questionário de acordo com o período – semestre – e o turno no qual o/a 
aluno/a se encontra matriculado. O quadro 2 detalha com precisão esses dados.
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Quadro 2 – Sujeitos da pesquisa

Semestre/período Turno da manhã Turno da noite Parcial

1º 8 2 10

2º 1 0 1

3º 3 0 3

4º 3 0 3

5º 4 9 13

6º 4 17 21

7º 0 2 2

8º 2 5 2

Total 25 35 60

Fonte: Elaboração dos autores

O quadro 2 nos mostra como estavam distribuídos/as os/as discentes que 
participaram da pesquisa, sendo que, foi computado o total de sessenta alunos/
as de todos os semestres/períodos – 1º ao 8º – dos dois turnos em que são ofer-
tadas as matrículas para os respectivos períodos. Para um melhor detalhamento, 
também se considerou pertinente mostrar essa distribuição em forma percentual 
através do gráfico 1. A investigação mostra inicialmente que, dentro do curso de 
Pedagogia da universidade pesquisada, há um número bastante expressivo de alu-
nos/as matriculados no primeiro semestre do ano de 2020, totalizando 570 (qua-
dro 1), sendo que, dos/as 722 discentes ativos/as, eles/as representam 78,9%. A 
pesquisa contou com um percentual significativo de alunos/as, uma vez que do 
total de matriculados, 10,5% participaram da pesquisa, sendo essa uma represen-
tação considerável para seu desenvolvimento. Percebemos, porém, que não há 
uma margem de equiparação que possibilite apresentar um equilíbrio de alunos/
as participantes por semestre (quadro 2/ gráfico 1). No entanto, compreende-se 
que os dados são indicadores que permitem a compreensão do comportamento 
investigado e apresentado pelos sujeitos na proporção em que se determina.
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Gráfico 1 – Percentual de alunos/as participantes da pesquisa por semestre

Fonte: Elaboração dos autores

Um dos pontos de fundamental importância dessa investigação é buscar 
compreensão de como a pesquisa se envolve na formação dos/as graduandos/
as de Pedagogia. Para Demo (2003, p. 02) ‘Não se busca um profissional de 
pesquisa, mas um profissional da educação pela pesquisa”, por isso, uma das 
indagações feitas aos (às) graduandos/as era sobre qual sua compreensão acerca 
do desenvolvimento de pesquisa na graduação. A pergunta intentava identificar 
se para o/a aluno/a é importante o desenvolvimento pesquisas nesse momento 
da sua formação e se havia interesse por parte deles/as de desenvolver algum 
tipo de pesquisa em educação durante sua formação inicial. Para fins de análise, 
sintetizamos os dados no quadro 3. 

Quadro 3 - Interesse e a importância da pesquisa na graduação para o/a aluno/a

Quesito Sim Não Talvez

Acha importante o desenvol-
vimento de pesquisa na gra-
duação.

100% 0 0

Tem interesse em desenvolver 
pesquisa na graduação. 100% 0 0

Fonte: Elaboração dos autores

Notamos que a pesquisa parece estar imbuída na própria ideia sobre a pro-
posta formativa do curso de Pedagogia. A investigação também constatou que, 
dentre os/as alunos/as, a maior parte deles recebe incentivo dos/as docentes 
para o desenvolvimento de pesquisas em educação na formação inicial (gráfico 
2). Para Demo (2003, p.26) “A concepção moderna de professor o define essen-
cialmente como orientador do processo de questionamento reconstrutivo no/
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na aluno/a, supondo obviamente que detenha esta mesma competência”. Essa 
afirmação parece definir o que o professor espera de si e de seu/sua aluno/a. 

Na análise dos dados, há a constatação de a que os/as alunos/as consi-
deram a pesquisa em educação de essencial importância para a formação inicial 
proposta. Nestes dados constata-se que do total de entrevistados, 100% dos 60 
alunos/as afirmaram achar importante a pesquisa como elemento formativo na 
graduação, além de afirmarem ter interesse pelo desenvolvimento de pesqui-
sa durante a formação inicial, como nos mostra os dados do quadro 3. Freire 
(1992, p. 192-193) assevera que a docência não pode ser considerada verdadeira 
em “[...] cujo processo não se encontre a pesquisa como pergunta, como inda-
gação, curiosidade, criatividade, assim como não há pesquisa cujo andamento 
necessariamente não se aprenda porque se conhece e não se ensine porque se 
aprende”, notamos, portanto que esse princípio faz parte da formação atribuída 
aos (às) graduandos/as de Pedagogia da UFPA.

O incentivo por parte do/as discentes também é presente no curso de 
Pedagogia da universidade pesquisada, pois do total de entrevistados/as, apenas 
8,4% dos/as alunos/as declararam não ter recebido nenhum incentivo para de-
senvolver pesquisas durante a graduação. Notamos, porém, que há 8,3% dos/as 
alunos/as que ingressaram na universidade no curso de Pedagogia (gráfico 1) e 
que podem ainda não ter tido contato algum com a pesquisa, não significando 
que essa parcela de alunos/as do curso de Pedagogia em nenhum momento irá 
receber incentivo para desenvolverem pesquisas em educação. 

Se todos os/as discentes entrevistados/as consideraram a importância da 
pesquisa, os dados confirmam que não só há a compreensão dessa importância 
para a formação, como para o entendimento da própria Educação no curso de 
Pedagogia, e também revelam como os/as alunos/as encontram-se dispostos a 
desenvolver a prática da pesquisa, práticas essas que colocam o graduando dian-
te de situações que os próprios componentes curriculares que tratam das concep-
ções teóricas não conseguem atingir, senão pela prática, visto a necessidade da 
experimentação empírica e das vivências no desenvolvimento de pesquisas, que 
colocam o/a aluno/a diante das realidades existentes no campo educacional. 

Fazenda (1997, p. 15) afirma que a prática da pesquisa faz nascer a vonta-
de da pesquisa e que “Seu nascimento não é rápido, exige uma gestação na qual 
o pesquisador se aninha no útero de uma nova forma de conhecimento – a do 
conhecimento vivenciado, não apenas refletido; a de um conhecimento perce-
bido, sentido, não apenas pensado [...]”. Em muitos casos, são essas realidades 
estudadas que se tornam as responsáveis pela ampliação do conhecimento sobre 
determinadas questões próprias do espectro que envolve a Educação.

Importa ainda destacar, os dados que indicam se os/as alunos/as já 
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haviam desenvolvido alguma pesquisa sobre educação durante suas atividades 
acadêmicas da graduação, e sobre o quantitativo e o percentual das afirmações 
dos/as alunos/as relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas, os dados en-
contram-se apresentadas no quadro 4.

Quadro 4 - Desenvolvimento de pesquisas na graduação

Quesito Sim Não

Você já desenvolveu alguma pesquisa na 
graduação? 43 17

Percentual 70,7% 29,3%

Fonte: Elaboração dos autores

Notamos que esse é um outro fator que contribui com a afirmação de que 
o curso de Pedagogia da universidade pesquisada não apenas propõe, mas in-
centiva o desenvolvimento de pesquisas pelos/as graduandos/as do curso como 
mostram os resultados apresentados no quadro 4, onde pode se verificar que 
70,7% dos/as discentes já desenvolveram pesquisas em educação durante a gra-
duação e apenas 29,3% afirmaram ainda não ter realizado nenhuma pesquisa 
durante sua formação. Se levarmos em conta que do total de alunos/as que 
participaram da pesquisa, 8,3% estão no primeiro semestre do curso (gráfico 1), 
sendo que a pesquisa foi realizada entre os meses de março e abril, momento do 
início do semestre e do contato inicial dos/as alunos/as com o curso e com os/
as professores/as, podemos, com isso, considerar que esse é um fator que possi-
velmente impossibilitou o/a aluno/a de já ter desenvolvido pesquisas, restando, 
portanto, um percentual de 86% dos/as participantes da pesquisa que declara-
ram já ter desenvolvido investigações sobre assuntos educacionais na gradua-
ção, resultando em apenas 14% de alunos/as que não desenvolveram qualquer 
pesquisa no curso de graduação em Pedagogia, o que pode ser considerado um 
percentual baixo em relação aos que já desenvolveram pesquisas.

A pesquisa também nos mostra, por meio dos resultados apresentados no 
gráfico 2, que há um incentivo dos/as professores/as para que graduandos/as 
desenvolvam pesquisas sobre o campo educacional. O percentual de 91,6% de 
alunos/as foi incentivado pelos/as professores/as a desenvolverem pesquisas no 
curso de Pedagogia. Demo (2003, p 02) assevera que “Educar pela pesquisa tem 
como condição essencial primeira que o profissional da educação seja pesquisa-
dor, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha 
como atitude cotidiana”, assim, o que se percebe é que o desenvolvimento de 
pesquisas em educação pelos/as alunos/as do curso de Pedagogia dessa univer-
sidade se estabelece como algo bem presente no processo formativo. 

É importante ressaltar que se considerarmos a condição dos/as alunos/as 
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do primeiro semestre, que representam 8,3% dos/as alunos/as entrevistados, de 
que não seria possível já ter desenvolvido pesquisas logo nas primeiras semanas 
do curso – momento em que foi desenvolvido este trabalho – teremos um total 
de 100% de alunos/as que foram incentivados pelos/as professores/as, dos/as 
quais, 86% deles afirmam que foram incentivados por mais da metade dos/as 
docentes, 6% afirmaram que receberam incentivos por menos da metade dos/as 
professores/as e 8% nunca receberam qualquer incentivo para o desenvolvimen-
to de pesquisas por parte dos/as professores/as (gráfico 3).

Se considerarmos que esse percentual diz respeito aos (às) alunos/as do 
primeiro semestre, teremos novamente o percentual de 100% dos/as alunos/as 
desse período que declararam ter tido incentivo por parte dos/as docentes para 
o desenvolvimento de pesquisa em educação no curso de Pedagogia. Importa 
destacar que para que a pesquisa seja efetivada entre os/as aluno/as do curso de 
graduação em Pedagogia, deve haver o incentivo por parte dos/as professores/
as dos componentes curriculares, visto que o primeiro contato do/a aluno/a é 
exatamente com os/as docentes, e esses devem ajudar a despertar no/a aluno/a 
o interesse pelo desenvolvimento da pesquisa, dada a sua importância para a 
formação inicial e por se constituir um importante instrumento de aquisição e 
análise de novos conceitos sobre as diversas situações que envolvem o prisma da 
Educação.  Deve-se considerar também que os/as professores/as da universida-
de pesquisada, são em quase sua totalidade pesquisadores/as, que coordenam 
grupos de trabalho que desenvolvem pesquisa em educação. 

Gráfico 2 – Incentivo ao (à) aluno/a por parte do professor para o desenvolvimento de 
pesquisas na graduação

Fonte: Elaboração dos autores

Uma das perguntas do questionário, feitas aos (às) estudantes, era sobre 
o/a aluno/a ter ou não recebido algum tipo de incentivo direto por parte do pro-
fessor dos componentes curriculares do curso dentro de uma panorâmica geral 
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dos/as alunos/as participantes da pesquisa. Considerou-se pertinente detalhar a 
situação de forma percentual no gráfico 2.

Já sobre a proporção com que os/as alunos/as são incentivados a 
desenvolver pesquisas na graduação por parte dos/as professores/as, também im-
porta detalhar o volume com que eles/as recebem esse incentivo do/as docentes. 
Esses dados podem ser observados no gráfico 3. Os dados referentes à pesquisa fei-
ta com os/as alunos/as foram organizados em informações do quantitativo e do 
percentual obtido, com o objetivo de se poder perceber a dimensão da disposição 
dos/as aluno/as de Pedagogia pelo desenvolvimento de pesquisas.

Gráfico 3 – Proporção de incentivo para desenvolvimento de pesquisa por parte dos/as 
professores/as

Fonte: Elaboração dos autores

Convém considerar que os/as alunos/as do primeiro semestre do curso 
haviam tido suas primeiras semanas de contato com os/as professores/as no 
momento em que foram entrevistados, por isso, alguns dados indicam que os/
as alunos/as não tenham tido incentivos para o desenvolvimento de pesquisa 
por ainda não estar no momento do plano dos/as professores/as ou mesmo ter 
tido algum incentivo e não ter tido ainda as oportunidades e orientações para 
a efetivação de pesquisas no início do seu semestre letivo, mas ao nosso ver, é 
perceptível que a pesquisa em educação faz parte da realidade acadêmica dos/
as graduandos/as do curso de Pedagogia da UFPA.

FINALIZANDO

A formação inicial do/a pedagogo/a proposta pela UFPA está em har-
monia com a base formativa das instituições de ensino superior, que têm no seu 
tripé, o ensino, a extensão e a pesquisa como elementos essenciais para que se 
obtenha uma melhor qualidade, não apenas na formação, mas na composição 
profissional do sujeito que está sendo formado para exercer sua profissão. 
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Sabemos que pesquisa é um dos elementos que auxiliam nessa composição 
da identidade profissional, por isso as universidades – em especial a Pública – 
consideram que as pesquisas são primordiais para o aprimoramento profissional 
dos/as graduandos/as.  No curso de Pedagogia ela o ajudará a construir conceitos 
e o envolverá em situações cotidianas de questões ligadas à Educação e práticas 
de ensino nos mais variados segmentos educacionais, sejam eles formais ou não.

A investigação mostrou que o desenvolvimento de pesquisa na graduação 
em Pedagogia possibilita compreensões de questões peculiares, sejam elas amplas 
– dentro do conceito geral de Educação – ou específicas – em situações mais pon-
tuais –, ou mesmo sobre questões que se mostram emergentes dentro desse uni-
verso. Isso permite com que o graduando do curso de Pedagogia esteja envolvido 
com realidades que a formação teórica não consegue detalhar de forma tão precisa 
quanto a pesquisa pode proporcionar aos estudantes –como no caso em que a 
pesquisa envolve observações – pois, a realidade experimentada presencialmente 
pode ajudar no entendimento das proposições teóricas conhecidas pelo/s aluno/a 
que está sendo formado para estar presente nos espaços educativos vivenciando 
situações reais e articulando as ações próprias do seu fazer após sua formação.

Incentivar, propor, orientar e auxiliar o desenvolvimento de pesquisas 
por parte dos/as alunos/as dos cursos de graduação, deve fazer parte das ações 
formativas desenvolvidas pelos/as professores/as dos componentes curricula-
res dos cursos superiores, e isso a pesquisa conseguiu identificar no curso de 
Pedagogia da UFPA. Consideramos essa contatação importante, pois se há ini-
cialmente um contato com a pesquisa na formação inicial, isso poderá formar 
um profissional da educação apto a desenvolver pesquisas sobre seu campo de 
formação, o que o ajudará no seu desenvolvimento profissional e ampliará a 
construção de conhecimentos relativos a sua área de atuação. Por essas razões, 
deve haver por parte dos/as docentes o estímulo para o desenvolvimento de 
pesquisas desde os primeiros momentos do processo formativo do/a aluno/a da 
graduação como a pesquisa mostrou. 

Compreendemos a importância da apresentação de resultados que mos-
tram o quanto a Universidade Pública tem se mantido resistente, mostrando-
se constantemente adequada para a formação dos profissionais, oferecendo a 
qualidade necessária para que tenham uma formação aprimorada. Ressalta-se, 
porém, a necessidade constante de ações que busquem efetivar o desenvolvimen-
to dos potenciais da própria universidade no que se refere ao processo formativo, 
dando destaque a valorização da ciência, das tecnologias e do profissional que 
se quer formar.

A pesquisa com os/as graduandos/as mostrou que os/as alunos/as e os/
as professores/as valorizam a pesquisa em educação nesse momento inicial de 



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

128

formação, sendo notório que os/as docentes incentivam os/as alunos/as, e tor-
nam essa, uma ação tida como positiva pelos próprios discentes, pois praticamente 
todos os/as alunos/as do curso já desenvolveram pesquisas a partir do incentivo 
dos/as professores/as. Deve-se levar em conta que os possíveis dados em contrá-
rio, estão ligados aos (às) alunos/as do primeiro semestre, que haviam tido no 
momento da pesquisa, apenas duas semanas do início das aulas, o que sugere que 
estes, possivelmente, ainda irão desenvolver algum tipo de pesquisa em educação. 

Podemos concluir que no curso de Pedagogia da Universidade Federal 
do Pará, a pesquisa em educação está estabelecida entre as práticas dos/as pro-
fessores/as e os/as alunos/as e é identificada como um processo constante, ati-
vo e consolidado. Conclui-se ainda, que os/as professores/as dos componentes 
curriculares são os maiores incentivadores para que alunos/as da graduação te-
nham contato com a pesquisa em educação, reafirmando a pesquisa como um 
dos pilares formativos da universidade. 
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CAMPO:
ANÁLISES A PARTIR DE ESTUDOS NO/DO CEEP 
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INTRODUÇÃO

Este artigo é parte do trabalho de Dissertação para Conclusão do Mestrado 
Profissional de Educação do Campo e tem como objetivo analisar a Experiência 
dos Agentes Educacionais do Centro Estadual de Educação Profissional Paulo 
Freire a partir de estudo de caso sobre os desafios concernentes à implementa-
ção da Educação Profissional do Campo no município de Santaluz- Bahia. 

A instituição de ensino estudada, faz parte do sistema público da Secretaria 
de Educação do Estado da Bahia e foi implantada em decorrência das fortes 
cobranças da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais locais e terri-
toriais; setores que almejavam uma escola que tivesse a proposição da formação 
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integral, envolvendo a formação profissional de jovens, adultos e trabalhadores 
para atender as demandas do desenvolvimento socioeconômico e ambiental no 
território de identidade do sisal4. 

O CEEP Campo – Paulo Freire é uma entidade pública que tem como 
grande desafio contribuir com a construção de uma proposta educacional que 
contemple os princípios e características que norteiem uma política pública de 
educação profissional para o campo. O público-alvo da escola são os adolescen-
tes, jovens e adultos trabalhadores e trabalhadoras. Neste sentido, para cumprir 
sua finalidade, busca contrapor-se às políticas educacionais neoliberais que não 
garantem o princípio da igualdade e das condições de acesso e permanência 
dos sujeitos. 

Com a implantação do Centro Estadual de Educação Profissional do 
Campo, novos conhecimentos foram disseminados, com a pretensão de tornar 
os jovens trabalhadores aptos e capacitados tanto para o mercado de trabalho, 
quanto para atender as demandas relevantes dos Territórios de Identidade. A 
intenção é formar sujeitos críticos e emancipados, capazes de se apropriarem 
comunitariamente dos meios de produção, do mundo do trabalho e dos arranjos 
produtivos locais, para uma inserção social, política, econômica e cultural.

Tendo em vista o exposto, a problemática da pesquisa ficou assim deli-
mitada: Como se situa o Projeto Político Pedagógico do CEEP Campo – Paulo 
Freire no contexto da Educação Profissional do Campo, na perspectiva da re-
alidade local e do seu território de abrangência? Partindo dessa indagação, foi 
de fundamental importância constituir enquanto hipótese geral que deu dire-
cionamento ao trabalho da investigação a concepção que o Projeto Político 
Pedagógico não tem enraizamento na proposta da Educação do Campo. 

O objeto de estudo é a Experiência dos Agentes Educacionais do CEEP 
Campo – Paulo Freire. Pretendeu-se analisar a experiência de implementação de 
um projeto de Educação Profissional do Campo no olhar dos agentes escolares 
envolvidos. Para tanto, realizou-se uma análise acerca do desenvolvimento do 
Projeto Político Pedagógico, da concepção de currículo e das dificuldades do 
processo ensino/aprendizagem vivenciadas no cotidiano escolar. 

METODOLOGIA

Nos caminhos desta pesquisa, é imprescindível propor uma teoria do 

4 O Território de Identidade Sisal está situado no nordeste do estado da Bahia, possui uma 
área de 20,4 mil Km², equivalente a 3,5% da área do estado, sendo composto por 20 muni-
cípios: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, 
Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São 
Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente Fonte. Disponível em: http://www.
sde.ba.gov.br/vs-arquivos/imagens/revista-pdf-11624.pdf. Acesso em: 10 de set. 2019.
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conhecimento inerente à luta da classe trabalhadora que atenda às suas necessida-
des, possibilidades e potencialidades na produção do conhecimento, considerando 
o saber produzido na realidade pela relação direta da escola com a comunidade. 

Para melhor compreensão dessa realidade e da Experiência da Educação 
Profissional do Campo desenvolvida pelo CEEP Campo – Paulo Freire, o tra-
balho adotou como metodologia a abordagem quanti-qualitativa, o método da 
pesquisa-ação, o estudo de caso e, como fase exploratória, o processo de avalia-
ção institucional, realizada com estudos bibliográficos, análise de conceitos e 
concepções de educação, pesquisa documental, levantamento de dados institu-
cionais e aplicação de questionários.

Com estabelecimento de objetivos, diretrizes e procedimentos buscou-se a 
concretização da Avaliação Institucional do CEEP – Campo Paulo Freire, a partir 
do olhar dos agentes educacionais: gestores, docentes e discentes da Instituição, 
procurando analisar as categorias principais: Trabalho - Educação do Campo – 
Educação Profissional– Projeto Político Pedagógico. Por outro lado, foi indispen-
sável diagnosticar as diferentes dimensões da identidade da instituição, a proposta 
e a prática pedagógica, as condições de oferta, de acesso e permanência, os eixos 
tecnológicos e cursos ofertados, estágios, perfil discente e docente etc.

O corpus de análise da pesquisa foi composto por dez professores que cor-
respondem a amostragem de 43,5% escolhidos de forma aleatória, dos alunos 
foram contemplados 134 estudantes de 9 turmas a partir do 2º ano de estudos, 
de acordo com os eixos tecnológicos e modalidades de ensino.

TRABALHO E EDUCAÇÃO: CONCEPÇÕES E FUNDAMENTOS

A análise do Trabalho e Educação: concepções e fundamentos, base da 
visão da pedagogia socialista e as teorias que definem concepções no campo 
contra hegemônico, possibilitou compreender a concepção que orienta a classe 
trabalhadora, na perspectiva de contribuir para emancipação social, política e 
cultural dos sujeitos. Nesse sentido, o resgate da teoria marxista é a condição 
fundamental para compreender a crise e os rumos do mundo atual, bem como 
para orientar revolucionariamente a luta social (LESSA, TONET, 2011, p. 8).

Os estudos dessas concepções são fundamentais para construção de uma 
proposta de Educação Profissional do Campo de forma emancipatória. A visão 
pedagógica socialista tem a base teórica e prática vinculada às experiências de 
luta social e política, que demarca concepções diferenciadas de formação huma-
na que busca vincular a relação constante de trabalho e educação, teoria com 
a prática, a escola ligada à vida e o ensino na perspectiva da produção, com o 
propósito de edificação da sociedade menos desigual, sendo essa uma posição 
ante a concepção hegemônica do capital, que impõe aos homens e mulheres a 
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forma mercadoria como marco de construção da sua subjetividade e materiali-
dade histórica (CIAVATTA; LOBO, 2012).

Tendo como embasamento os pensamentos de Karl Marx (1987), obser-
va-se que a reprodução da sociedade se dá a partir das ações dos homens que 
constantemente buscam necessidade de transformação da natureza exterior, 
e assim fazendo, modificam constantemente a sua própria natureza interior. 
Contudo, essa reprodução não se dá apenas no campo biológico dos indivíduos, 
mas também na dimensão social. 

Segundo Lessa e Tonet (2011, p. 17) “a reprodução biológica e social con-
tribui para a história da humanidade com a transformação e a construção da 
sociedade”. No entanto, entre a transformação da natureza e a transformação 
dos homens e mulheres há um processo muito diferente, o que torna os seres 
humanos diferentes dos outros animais. Foi a construção de novas situações, 
relações sociais na história que permitiram aos seres humanos serem diferentes 
da natureza, tornando-se autênticos e construtores de leis do processo de desen-
volvimento histórico, completamente distintas das leis que regem o natural. 

É a partir desses acontecimentos históricos, das relações de convivências 
e da idealização de novos saberes que se compreende as dimensões de trabalho 
e as diferentes formas concretas de sua efetivação, que vão se (re)construindo ao 
longo do processo de evolução da humanidade. Todavia, no mundo dos huma-
nos é pelo trabalho que as utopias, os planos, as convicções, são transformadas 
em produtos, ferramentas e em ações que permitem construir e garantir ao logo 
dos tempos a sobrevivência da humanidade.

FUNDAMENTOS, CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 
DO CAMPO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM DIÁLOGO POS-
SÍVEL

Tendo como base o direito garantido na Constituição (1988, s/p) no art. 
205 de que “a educação é um 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”, se faz necessário construir um projeto de políticas 
públicas para a Educação Profissional do Campo que seja popular e leve em 
conta a cultura, as características, as necessidades e a vida dos que vivem no 
campo e do campo, pois assim será possível oportunizar melhorias na qualidade 
de vida rural. Nesse diálogo, Caldart (2003, p. 64) enfatiza a busca desse direito 
que também se constitui em um dever.

Se queremos novas relações de produção no campo, se queremos um país 
mais justo e com mais dignidade para todos, então também precisamos 
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nos preocupar com transformar instituições históricas como a escola em 
lugares que ajudem a formar os sujeitos dessas transformações.  

Corroborando com tal ideia, Arroyo (2007) enfatiza que o sistema escolar 
traz em suas engrenagens uma visão distorcida da realidade do campo, tem em suas 
origens características urbanocêntricas, porque considera apenas a cidade como 
espaço civilizatório, tendo uma visão negativa do meio rural, colocando-o como 
um lugar de atraso. Essa realidade histórica é desigual, materializando a injustiça e 
opressão enfrentadas pelos povos do campo que sofrem com a ausência de políticas 
públicas, contribuindo para definição dessa expressão e visão distorcida.

Portanto, nos últimos tempos o campo tem demandado tensões, lutas, 
debates, organizações e movimentos dinâmicos que passaram a buscar alterna-
tivas para o desenvolvimento do meio rural e atendem aos interesses, anseios, 
necessidades e realidade do homem e da mulher, favorecendo a sua integração e 
atuação enquanto sujeitos sociais e políticos do campo.

É importante considerar que a proposta de Educação Profissional do 
Campo é legítima porque defende políticas públicas específicas para um projeto 
educativo que garanta a formação básica, integrada e a formação para o traba-
lho, permitindo repensar o tipo de escola e de formação implicadas nas neces-
sidades reais dos sujeitos. Sendo necessário constituir processos educativos nas 
quais articulem ciência, cultura, experiência e trabalho. 

Nessa linha Caldart (2004) assevera que a Educação do Campo se cons-
titui a partir de uma contradição de classe no próprio campo, isso porque a 
proposta de Educação Profissional do Campo pensada na perspectiva do Ensino 
Médio deve contribuir para a formação humana integral que considere as di-
mensões intelectual, ambiental, cultural, política, tecnológica e social. Estes 
aspectos possibilitarão as construções de referências culturais e políticas para 
intervenção dos sujeitos sociais no cotidiano e para a vivência de novos valores, 
de novas atitudes, de um novo olhar e agir sobre o Planeta Terra.

Para uma melhor compreensão desse diálogo, Paulo Freire no livro 
Pedagogia do Oprimido (1987) faz críticas à educação bancária. Como intelectual 
em defesa da Educação Popular, aborda a importância da escola para o processo 
de transformação da realidade local, da sociedade e do mundo. Segundo o estu-
dioso, a escola em si não transforma a realidade, mas pode ajudar na formação 
de sujeitos capazes de transformar a sociedade, o mundo e a si mesmos.

A experiência de Educação Profissional do Campo tem se desenvolvido 
em muitos lugares por meio de diferentes projetos e iniciativas comunitárias 
que abrem perspectivas de educar os sujeitos, as pessoas que trabalham e vivem 
no campo para que aprendam a reconhecer a sua identidade, a se articular, or-
ganizar e assumir compromissos com condições de defender políticas públicas 
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que contemplem uma formação diferenciada que deem prioridade as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos que vivem nas comunidades do campo.

Com essa visão, Mônica Molina (2002) orienta e enfatiza a importância de 
fortalecer a Educação Profissional do Campo também nos espaços públicos, nos 
sistemas de ensino. Nesse contexto, é relevante definir o conceito de Educação 
do Campo. Conforme Ramos, Moreira e Santos (2004, p 37) salientam:

A Educação do Campo deve compreender que os sujeitos possuem história, 
participam de lutas sociais, sonham, têm nomes e rostos, lembranças, gêne-
ros, raças e etnias diferenciadas. Cada sujeito individual e coletivamente se 
forma na relação de pertença à terra e nas formas de organização solidária. 

Nesse cenário de desigualdade e de busca de reconhecimento de direitos 
e de valorização das condições de vida no campo, Machado (2009) contribui 
para a compreensão do campo como um espaço físico, social e político, e não 
simplesmente um espaço antagônico ao urbano. Os povos do campo são sujeitos 
capazes de pensar, agir, de definir quais os projetos sociais, econômicos e cul-
turais que melhor atendem as suas necessidades e perspectivas de vida coletiva. 

“A perspectiva da Educação Profissional do Campo é exatamente a de 
educar as pessoas que trabalham no campo, para que se articulem, se organi-
zem e assumam a condição de sujeitos da direção do seu destino” (CALDART, 
2002, p. 19). Nesse sentido, de acordo com as concepções de Mançano e Molina 
(20040, a Educação do Campo tem se constituído como uma das estratégias que 
pode provocar transformações no mundo rural brasileiro, porque o resgata não 
só como espaço da produção, mas como território de relações sociais, de cultura, 
de relação com a natureza.

Gaudêncio Frigotto (2010), durante a abertura do Seminário de Pesquisa em 
Educação do Campo: desafios teóricos e práticos, considera a necessidade de retomar 
os sonhos para construção de um projeto nacional popular e da educação poli-
técnica, pública, laica, universal, gratuita e unitária. Isto leva a acreditar e pensar 
num sistema de educação para além do capital. Então, trata-se de “perceber 
onde se situam os processos educativos que, no plano das contradições, desen-
volvam capacidade analítica e afirmação de sujeitos emancipados para qualifi-
car as lutas para superação do sistema capitalista” (FRIGOTTO, 2010, p. 12-13).

É com essa vertente e à luz da categoria trabalho que se pretende anali-
sar a necessidade de se pensar a Educação Profissional do Campo a partir do 
conceito de Educação Profissional apresentado por Manfredi (2002, p. 60), para 
quem “a educação Profissional é um campo de disputa e de negociação entre os 
diferentes segmentos e grupos que compõem uma sociedade, desvelando a di-
mensão histórico-política das reformas de ensino, das concepções, dos projetos 
e das práticas formativas”.  
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Na década de 1990 o Brasil aprovou a Lei nº 9.394/96 que definiu a fina-
lidade da educação básica como aquela capaz de “desenvolver o educando, asse-
gurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores” (BRASIL, 1996, s/p). 
Com essa Lei passaram a ser aplicados no campo da Educação dispositivos cons-
titucionais que permitiram mudanças, estabelecendo assim, uma referência funda-
mental no processo de organização do sistema educacional do país. 

O Decreto nº 2.208/97 e a portaria nº 646/97 criaram o Programa de 
Reforma da Educação Profissional (PROEP) e impuseram um conjunto de me-
didas de reforma na Educação Profissional, sendo a principal estratégia a sepa-
ração estrutural do ensino médio do ensino técnico. Nos anos seguintes, essas 
medidas sofreram modificações que têm impactos significativos na atualidade, 
como por exemplo a Lei 5.154/2004, que dá mais centralidade a educação como 
recurso à serviço do trabalho, em outras palavras, a educação, os cursos técnicos 
e tecnológicos como espaços educativos que contribuem para a geração de em-
pregos e, consequentemente, com a “mão-de-obra” que movimenta a economia. 

Além disso, mudanças na oferta de cursos de Educação Profissional 
Técnica e Tecnológica (EPT), à luz das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNGEPT), aprovada pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da Resolução CNE/CP nº 01, 
de 05 de janeiro de 2021 (Res. nº 01/2021) também impactam representativa-
mente o cenário da educação como um todo, em especial, da educação técnica e 
tecnológica da educação profissional, um vez que em um constante processo de 
contrarreformas sofridas pelo sistema educacional, a EPT também tem sofrido 
consequências. Estas vão além de questões curriculares, perpassando por ques-
tões políticas, conceituais e até mesmo sociais. 

Essa nova lei nacional, portaria e decretos, atende as aspirações dos organis-
mos internacionais: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento 
e Organização Internacional do Trabalho, que sempre fizeram interferência na 
educação brasileira e avalia o Ensino Médio e Técnico como desatualizada, ine-
ficiente, ineficaz e dispendioso em relação aos objetivos traçados.

Assim, é fundamental quebrar as amarras do processo de colonização 
e desenvolver uma ideologia própria que viabilize condições de construir um 
projeto nacional popular, como defendem muitos educadores que lutam por um 
projeto educacional comprometido com a classe trabalhadora. 

Diante das concepções e fundamentos que serviram de base e de reflexão 
conclui-se ser necessária, as mudanças de paradigmas para uma verdadeira pro-
moção de uma escola que auxilie no processo novas relações entre os sujeitos 
da educação, os seus conhecimentos e saberes necessários com característica 
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unitária e politécnica que cumpra a sua função social de promoção da melhoria 
da qualidade de vida.

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DO ESTADO DA 
BAHIA AO MUNICÍPIO DE SANTALUZ E SUA ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL

No ano 2007, a Rede de Educação Profissional da Bahia encontrava-se 
sucateada e desacreditada com as antigas Escolas Agrotécnicas Estaduais que 
não atendiam as demandas dos arranjos produtivos locais e não tinham como 
prioridade a educação na perspectiva da promoção do desenvolvimento social, 
econômico, cultural e ambiental. Assim sendo, a partir de 2007 o governo do 
Estado da Bahia passou a adotar a política de divisão territorial “território de 
identidade”5 como uma forma de planejamento para implantação da política 
pública de educação profissional. 

Com base na política pública de Educação Profissional do Estado em 
2016, a rede baiana estava presente em 115 municípios, com 78.037 estudantes 
matriculados, distribuídos em 75 cursos de 12 eixos tecnológicos distintos, em 
sua maioria em 71 unidades específicas, os Centros Estaduais e Territoriais de 
Educação Profissional, sendo o restante da oferta distribuída em 82 escolas de 
ensino médio que ofertam educação profissional (BAHIA, 2016). Atualmente, 
está presente em 119 municípios e em todos os Territórios de Identidade. 

Desses Centros, apenas dois foram implantados com a nomenclatu-
ra “campo”, de acordo com a relação divulgada pela Superintendência da 
Educação Profissional (SUPROF) enquanto Centros de Educação Profissional 
do Campo, sendo: Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Milton 
Santos, Assentamento Terra Vista, município de Arataca e Centro Estadual de 
Educação Profissional do Campo – Paulo Freire, município de Santaluz. Sendo 
o último objeto de estudo deste trabalho, caracterizado pelos cursos técnicos que 
ofertam com a proposta de construir experiências inovadoras com a visão de 
triangulação entre Educação, Trabalho e Desenvolvimento Social.

Contudo, nesse momento sente-se a necessidade de compreender qual 
concepção de Educação Profissional vem sendo orientada na Bahia, proposta 
para o CEEP – Campo Paulo Freire, na perspectiva de edificação de uma escola 
diferenciada, comprometida com a formação humana, integrada e contextuali-
zada para atender aos interesses e às necessidades das trabalhadoras e trabalha-
dores principalmente da região semiárida de abrangência.

5 O conceito de Território de Identidade dialoga de forma muito particular com a visão multi-
dimensional do desenvolvimento na medida em que as identidades são estabelecidas por um 
conjunto de elementos diversos: ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos.
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De acordo com Santos (2000, p. 10), “o território é o ‘chão da população’, 
onde se constitui a sua verdadeira identidade e se desenvolve o sentimento de per-
tença. O território configura a base do trabalho, da residência, das trocas materiais 
e emocionais”. Já Lima (2007) afirma que é no território que encontramos um 
laço da proximidade entre as pessoas, os atores sociais, as instituições e grupos so-
ciais que buscam, de forma articulada e organizada, a mobilização para promover 
o desenvolvimento sustentável e melhores condições de vida e um futuro melhor.

Com esse entendimento, o processo de produção do conhecimento como 
novo paradigma é um espaço territorial de disputa. Nesse contexto, o nosso 
desafio é compreender o desenvolvimento do conhecimento, suas organizações 
e reproduções, bem como suas diferenciações na produção espacial e territorial, 
e, por sua vez, as relações entre classes sociais, notadamente as dos proprietá-
rios dos meios de produção e as dos não proprietários (SANTOS, 2002 apud 
FERNANDES, 2008, p. 9).

CONTEXTO HISTÓRICO, CARACTERIZAÇÃO E TRAJETÓRIA 
DO CEEP CAMPO – PAULO FREIRE 

O CEEP Campo – Paulo Freire tem uma abrangência diversa, atendendo 
a um público de cinco municípios: Santaluz, Valente, Retirolândia, Queimadas 
e Conceição do Coité. A sua sede fica localizado no perímetro urbano no mu-
nicípio de Santaluz, cidade do interior da Bahia com população de 33.838, de 
acordo com dados do IBGE (2010), sendo, uma população urbana de 61,45% de 
habitantes e rural de 38,55% dos habitantes. 

O Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Paulo Freire sur-
giu numa conjuntara de uma realidade bem complexa, pois a unidade escolar 
foi construída durante o ano de 2006, porém a unidade escolar encontrava-se 
durante alguns anos sem funcionamento e não ofertando nenhuma modalidade 
de formação e sem serventia para a comunidade.

Por essa razão, em meados de 2008, as entidades do consorcio de 
Juventude6, necessitando de espaço para fazer formação de base principalmente 
da Juventude Rural, ocuparam o espaço e passaram a realizar cursos de capaci-
tação e de qualificação, fazendo o processo de logística, limpeza, conservação e 
preservação do espaço, mesmo sem autorização do estado.

Tendo posse dessa situação, como consta na ata de fundação, os mem-
bros representantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, as entidades 
representadas7, no dia cinco de fevereiro 2009, tomaram a iniciativa de exigir 

6 Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Santaluz e membros da sociedade civil, dos movi-
mentos sociais e instituições religiosas;

7 Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de Santaluz – STRAF, Sindi-
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ainda mais do Estado com aproveitamento da unidade para implantação de um 
Centro de Educação Profissional do Campo. 

Atualmente, essa Unidade Escolar possui características específicas por 
desenvolver formação de Ensino Médio Integrada à Educação Profissional, com 
o propósito inicial de atender os anseios e as demandas da comunidade local, 
bem como as especificidades do campo. Essa proposta de educação também foi 
pensada para contemplar o saber sistematizado e popular, a organização comu-
nitária e política de desenvolvimento local, além da convivência com o semiári-
do e preservação ambiental, as tecnologias alternativas e a inclusão social para 
o mundo do trabalho, como aparecem nos treze fundamentos definidos pelas 
entidades na ata de criação de cinco de fevereiro de 2009.

Portanto, o CEEP Campo – Paulo Freire nasce mediante a política públi-
ca de Educação Profissional para atender as aspirações das entidades, organiza-
ções, movimentos sociais e dos trabalhadores do campo e para fortalecer a iden-
tidade do território do sisal. A sua constituição demandou debates, encontros, 
diálogos, negociações e embates políticos. 

De acordo com Muranim (2011), é importante compreender as dispu-
tas em torno desses diferentes projetos, pois se revelam, principalmente, na di-
mensão da estrutura de Estado, no qual podemos de um lado sinalizar a forte 
presença, por efeito do movimento inercial da perspectiva neoliberal; de outro 
uma concepção de educação defendida pela pedagogia freiriana que serve como 
uma das principais bases da educação contemporânea, tanto para a educação 
tradicional como para todos os movimentos sociais e educativos pensados na 
perspectiva da educação do campo.

Nesse sentido, o principal fundamento para construção do CEEP – 
Campo Paulo Freire teve como fonte de referência a “pedagógica do oprimido” 
enquanto símbolo de libertação, pensamento que fortalece e dignifica as ações 
de educação dos movimentos dos oprimidos do nordeste da Bahia e em especial 
do Território do Sisal. 

O CEEP – Campo Paulo Freire teve a sua existência fundada em uma 
realidade social complexa, constituída de desafios climáticos, pouca estrutura 
e tecnologias alternativas, recursos financeiros escassos, sem material didático 

cato dos Trabalhadores da Pedra de Santa Luz – STP, Cooperativa dos Trabalhadores da 
Pedra de Santa Luz – COOTEPEDRA, Instituto Ariri – Santa Luz, SICOOB ITAPICU-
RU, Coletivo de Jovens, Centro de Apoio aos interesses Comunitário de Santaluz- CEAIC, 
GERMINAR, Associação dos Professores Licenciados da Bahia – Santa luz – APLB, 
União da Juventude Socialista -  UJS, representantes da base do Governo Partidos PT, 
PMDB, PPS, PCdoB; Instituições Religiosas: Igreja Católica – Paróquia de Santa Luzia 
e a Primeira Igreja Batista e Unidades Escolares: Colégio Estadual José Leitão, Escola 
Estadual Tarcilina Borges de Barros, Escola Estadual Hildérico Pinheiro e membros da 
comunidade luzense.
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pedagógico, poucos recursos humanos e de projetos com precária assessoria. 
A implantação de uma educação nos moldes do CEEP Campo – Paulo 

Freire abre uma nova perspectiva para construção teórico-prática de uma edu-
cação tecnológica e emancipatória que corresponda à preparação das pessoas 
para a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, sócio históricos e 
culturais para contribuir e potencializar os arranjos produtivos locais e promover 
a inserção da juventude no mundo do trabalho. 

Posto isso, para melhor caracterização e construção da trajetória do 
CEEP Campo – Paulo Freire fez-se a definição de eixos tecnológicos, modali-
dades, cursos, projetos. O CEEP Campo – Paulo Freire trabalha com três Eixos 
Tecnológicos de acordo com o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nº 9.394/96 e o Decreto nº. 5.154/2004 no capitulo III, artigo 39 e 
inciso 1° que define “os cursos de educação profissional e tecnológica poderão 
ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes 
itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de 
ensino” (BRASIL, 2004).

O curso tecnológico CEEP Campo – Paulo Freire a oferta na modalidade 
de Ensino Médio Integrado, Subsequente e Proeja Médio a partir dos eixos tec-
nológicos: Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios, Recursos Naturais. 

De acordo com essa trajetória e buscando fazer análise do perfil do univer-
so dos 134 alunos pesquisados, cerca de 30% dos estudantes vem da zona rural 
desses municípios. O outro universo de estudantes – 70,15% – são oriundos da 
zona urbana, localizados na periferia das cidades. Diante dos dados intrigantes 
dessa realidade, percebe-se uma grande contradição. Como pode um CEEP do 
Campo ter como principal público estudantes provenientes do centro urbano? 
Não se pode dizer com isso que o CEEP do Campo não atenda estudantes do 
meio urbano, até por que a escola se localiza no perímetro da cidade. No entan-
to, o seu público principal precisa ter suas origens e convivência com a realidade 
do campo, tendo em vista que a escola foi constituída com a perspectiva de aten-
der prioritariamente ao público que teve historicamente negligenciado o acesso à 
educação. De acordo com Ribeiro (2013, p. 41) “o campo nesse sentido, mais do 
que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a 
ligação dos seres humanos com a própria produção das condições de existência 
social e com as realizações da sociedade humana”.

Portanto, por ser uma escola de educação profissional na perspectiva do 
campo, precisa ter clareza da sua finalidade, qual seja, possibilitar formação di-
ferenciada, específica e técnica para que os sujeitos possam contribuir com o 
desenvolvimento de sua comunidade local, município e até mesmo da região. 

Os dados apontam um grande desafio, indicando que algo precisa ser feito 
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para atender ao público para qual o CEEP foi construído. “Uma escola do campo, 
um tipo diferente, enfim um estabelecimento que reconheça e ajude a fortalecer os 
povos do campo como sujeitos sociais que também podem ajudar no processo de 
humanização do conjunto da sociedade” (CALDART, 2003, p. 66). 

Nesse debate não se trata de destruir a cidade para construir o campo e 
vice-versa. O campo e a cidade são dois espaços que possuem lógicas e tempo 
próprios de produção cultural, ambos com seus valores. “Não existe um espaço 
melhor ou pior, existem espaços diferentes que coexistem, pois muito do que é 
produzido na cidade está presente no campo e vice-versa” (BRASIL, 2003).

VISÃO DOS AGENTES ESCOLARES SOBRE PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO, CURRÍCULO, PROCESSOS DE ENSINO E APREN-
DIZAGEM NO CEEP CAMPO – PAULO FREIRE

Para análise do Projeto Político Pedagógico, foi de fundamental, com-
preender não apenas como um mero documento formal, mas como um projeto 
que efetivamente se constitui em um instrumento norteador de todas as ações 
pedagógicas e de gestão escolar. Portanto, é necessário pensar em um PPP que 
contemple metas, objetivos e contribuam para a formatação de uma escola sig-
nificativa e democrática para os sujeitos do campo.

A elaboração do PPP se constitui em um ato de planejamento, político 
e pedagógico que deve acontecer de forma participativa. Para Moacir Gadotti 
(1994, p. 2) “Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um 
rumo. Todo projeto pedagógico da escola é também político”. Ainda nas pala-
vras de Gadotti, “defendemos que a construção da identidade e a autonomia da 
escola não é outorgada, mas construída por aqueles que ali convivem”.

Para iniciar o processo de avaliação e de análise do PPP do CEEP Campo 
– Paulo Freire é necessário indagar: O PPP do CEEP trabalha na perspectiva 
contra hegemônica em busca da superação da lógica do capital de produção 
e em prol da lógica do empoderamento social dos sujeitos, com concepção de 
novos paradigmas em busca de construção de um novo projeto de sociedade?

Nesse sentido, a busca da investigação do PPP do CEEP Campo – Paulo 
Freire em exercício possibilita apresentar a forma de organização em que se encon-
tra a estruturação do documento. Na primeira parte do documento aparece a iden-
tidade e organização institucional com definição dos aspectos históricos legais, 
com descrição das marcas no tempo que registram a ata de mudança do nome 
de Luiz Eduardo Magalhães para Centro Estadual de Educação Profissional do 
Campo – Paulo Freire e descreve a missão, visão e os objetivos institucionais. 

Na segunda parte, expõe, de acordo com Gandin (2014) e Veiga (1998), 
a organização do PPP em três etapas fundamentais: Na primeira encontra-se 
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o Marco Situacional (diagnóstico da realidade escolar); na segunda, o Marco 
Conceitual/Referencial (opção e fundamentação teórica); na última, o Marco 
Operacional (plano de ação). 

Ao analisar a escrita da missão e visão descrita no documento do PPP do 
CEEP, percebe-se que apesar da finalidade da educação profissional ter a pers-
pectiva da educação integral, estas não contemplam os princípios e as diretrizes 
da Educação Básica do Campo, pois não garantem as especificidades e os dife-
rentes contextos em que vivem os sujeitos trabalhadores do campo. Tendo esse 
documento como referência, cabe perguntar: o que fazer para melhor qualificar 
o CEEP Campo – Paulo Freire e as experiências da Educação Profissional do 
Campo no território do sisal? 

No entanto, o que causa estranheza na avaliação da descrição do PPP de 
modo geral, refere-se à completa ausência de uma das categorias fundamentais 
“Educação do Campo”. Sendo o CEEP Campo – Paulo Freire intitulada e pen-
sada como escola do campo para atender aos seus sujeitos e às suas realidades 
implicadas. Todavia, não fica explícita qual ideia de Centro (escola) de formação 
do/no e para o campo que está sendo pensada pela SEC/SUPROF, pelos ges-
tores, pelos estudantes e pelos educadores. Nesse sentido, cabe interrogar: que 
escola do campo e para quais sujeitos sociais? 

É imprescindível que no PPP do CEEP haja clareza dos princípios nortea-
dores, diretrizes e conceitos chaves para a construção do ideal de escola que se 
propõe, uma vez que a resolução dessas indagações configuram como parâme-
tro fundamental para a elaboração do referido documento e para dar horizonte 
a concepção de Educação Profissional do Campo com um delineamento das 
políticas públicas específicas para um projeto educativo que legitime a existência 
do campo na lógica contra hegemônica com a visão e autonomia de um projeto 
diferenciado para sociedade.   

Para um melhor direcionamento da concepção do Projeto Político 
Pedagógico para construção da identidade da escola do campo, é preciso ex-
plicitar o que define o Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação 
Básica Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, que institui as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo no parágrafo único:

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às ques-
tões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes 
próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuro, na rede 
de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais 
em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões 
à qualidade social da vida coletiva no país.

É impossível pensar na educação do campo sem referir-se as identida-
des dos sujeitos concretos, históricos sem considerar as fases da sua existência, 
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infância, adolescência, juventude e adulta. “Pensar num projeto político pedagó-
gico para escola do campo é vincular a realidades desses sujeitos aos saberes da 
realidade, às causas, aos sonhos, aos desafios e à cultura” (KOLLING; NERY, 
MOLINA, 1998, p. 11-29) 

Com a intenção de melhor compreender a constituição do CEEP em 
Santaluz perguntou-se aos professores8 se eles percebem alguma aproximação 
entre o que é ensinado no CEEP e a vida no campo. Entre os entrevistados, 
10% não responderam à questão, 70% caracterizam uma aproximação razoá-
vel e 20% definem como pouca aproximação. Justificam que apenas o eixo de 
Recursos Naturais contribua para essa conformidade a partir dos cursos oferta-
dos, das atividades práticas de campo realizadas e visitas técnicas. Nesse sentido, 
observa-se que há uma necessidade efetiva de pensar em estratégias que possam 
favorecer uma maior aproximação dos outros eixos e cursos de abrangência.

Continuando com a avaliação na visão dos alunos, a respeito da aproxi-
mação do CEEP com a vida do campo, percebe -se aspectos de contradições 
no que é ensinado com o processo de vida dos sujeitos que vivem, trabalham e 
desenvolvem as diferentes formas de sobrevivência no campo. 

Ganha destaque na avaliação dos estudantes a “aproximação razoável” 
com 48,05% do CEEP com a vida do Campo. Contudo, é visível a avaliação 
de “pouca aproximação”, com 32,46%, mesmo sendo a escola definida histo-
ricamente pelos órgãos responsáveis como unidade de característica do campo. 
Pode-se observar também que 15,58% dos estudantes consideram “muita apro-
ximação”, provavelmente, isso se deve à participação no processo de avaliação 
dos estudantes dos cursos do eixo recursos naturais, assim como pela realização 
de atividades práticas e visitas de campo realizadas esporadicamente.

Buscou-se, ainda, compreender a visão do professor/gestor sobre apro-
ximação do CEEP com a vida do campo. De acordo com o depoimento do 
professor Carlos Prudêncio (2016), a aproximação se dá justamente pela rea-
lização de alguns cursos voltados para atender as necessidades dos sujeitos do 
campo, o que contempla em parte alguns dos princípios da Educação do Campo 
com ações direcionadas. Dos cursos realizados existem aqueles voltados para o 
campo. Mas isso não é suficiente. Os cursos com perfil para o mundo urbano 
deveriam ter em seu entorno a perspectiva de orientação da formação para me-
lhor entender e desenvolver as potencialidades dos sujeitos do campo, fazendo a 
unidade escolar cumprir com seus objetivos e princípios. 

8 Se faz importante salientar que a pesquisa foi realizada no contexto dos três eixos tecno-
lógico do CEEP como já foi explicitado anteriormente. Mais uma vez ressalta-se que os 
dados fazem parte de informações que foram extraídas de uma dissertação já apresentada 
e defendida. 
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ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO E PEDAGÓGICO: CONTRADI-
ÇÕES, AVANÇOS E DESAFIOS

A implantação de uma escola técnica nessa região nos moldes do CEEP 
Campo – Paulo Freire, traz a possibilidade de articular a Educação Profissional 
de forma inovadora com a Educação Básica do Campo. Com essa percepção 
apresenta-se alguns pontos críticos do PPP do CEEP que expressam as con-
tradições vivenciadas que não contemplam e não atendem os princípios das 
Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo (2002) passíveis de se-
rem apresentadas e analisadas no desenrolar da sua trajetória, como podemos 
apresentar a seguir:
Projeto político Pedagógico não aborda concepção de campo

Em nenhum momento no documento do PPP do CEEP CAMPO – Paulo 
Freire aparece escrito à discussão, a concepção a acerca do conceito de educação 
do campo. A visão de campo da “Educação do Campo”, segundo (CALDART, 
2007, p. 78) “exige por si só uma visão mais alargada de educação das pessoas, à 
medida que pensa a lógica da vida no campo como totalidade em suas múltiplas 
e diversas dimensões”.
Projeto de escola não vinculada a realidade do sujeito

Para Educação do Campo, a escola deveria estar onde os sujeitos estão, 
não vinculada apenas ao espaço geográfico, mas a sua realidade sociocultu-
ral e econômica, reconhecendo os diferentes modos e experiências de vida, 
pautada na ética da valorização da pessoa humana e do respeito à diferença. 
O que se pode notar é um distanciamento do CEEP Campo – Paulo Freire 
com a realidade do campo. 
Espaços e tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem não considerados 

Entende-se que os sujeitos do campo necessitam de uma outra forma de 
organização do espaço e tempo da escola, pois a distância da zona rural para a 
zona urbana por meio da locomoção em transporte escolar em condições precá-
rias, apresenta um grande desgaste físico, psicológico e emocional levando em 
conta o percurso de viagem para escola e o curto espaço de tempo em sala de 
aula, o que interferem na qualidade da formação e no processo de ensino-apren-
dizagem dos estudantes do CEEP Campo Paulo Freire e por que não dizer de 
todos os estudantes que vivenciam essa mesma experiência na região.
Capacitação dos Professores

De acordo com depoimentos e levantamento de informações constata-se 
que o professorado não recebeu nenhum tipo de formação inicial e continuada 
voltada para a Educação Profissional do Campo e não tem uma prática peda-
gógica que agregue o conceito de educação do campo. Por conta disso, obser-
va-se que falta aos professores um direcionamento da prática pedagógica para a 
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concepção teórica e metodológica na perspectiva do campo.
A relação entre os Movimentos Sociais e a criação do CEEP Campo – Paulo 
Freire 

Como pode ser comprovado nos documentos do CEEP Campo – Paulo 
Freire – ata de criação, documento de PPP e depoimentos – as entidades e movi-
mentos sociais foram importantes protagonistas no processo inicial de criação da es-
cola. Contudo, não houve uma preocupação em alinhar o projeto da escola ao ideal 
que propõem os princípios da Educação do Campo. Os movimentos participam de 
atividades, eventos e feiras realizadas pela escola, porém não interferem no Projeto 
Político e Pedagógico da escola. Contudo, é preciso assinalar a importância de uma 
dialogicidade com/dos movimentos sociais na construção da escola. Não se pode 
esquecer que “a educação do campo ganha um novo sentido quando associada a 
um movimento social que defende a educação articulada com a criação de condi-
ções materiais para a vida no campo” (VEDRAMINI, 2007, p. 129).
A realização da seleção por sorteio eletrônico 

Esse procedimento de seleção realizada pela Secretaria de Educação do 
Estado é obrigatoriamente seguido pelo CEEP Campo – Paulo Freire, pois a ins-
tituição faz parte do contexto do sistema público estadual. A forma como a sele-
ção é feita é avaliada negativamente tanto pelos professores quanto pelas demais 
categorias da comunidade escolar. A forma como a seleção é arquitetada não 
contribui para a definição do perfil dos estudantes, favorecendo a evasão escolar, 
além de não garantir a contemplação das especificidades do público do campo.

Os problemas enumerados correspondem a parte das contradições relacio-
nadas ao processo de andamento do PPP de CEEP Campo – Paulo Freire. Por 
outro lado, deve-se reconhecer a evidência de que são contemplados alguns aspec-
tos orientados e definidos pelas Diretrizes Operacionais Básicas do Campo (2002) 
que atendem à perspectiva da Educação Profissional do Campo. Ao mesmo tem-
po, não se pode perder de vista a importância de posturas e atitudes de educadores 
que, mesmo que de forma isolada, procuram vincular os saberes construídos pelos 
sujeitos fora do ambiente escolar ao conhecimento da ciência e da academia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Político Pedagógico do CEEP Campo – Paulo Freire não tem 
enraizamento na proposta da Educação do Campo, compreendendo que na sua 
proposta pedagógica, na sua concepção teórica e objetivos, não há uma espe-
cificação do conceito de educação do campo. Portanto, seus pressupostos não 
contemplam os princípios e as diretrizes da Educação Básica do Campo, não as-
segurando as especificidades e os diferentes contextos em que vivem os sujeitos 
trabalhadores do campo. 
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A análise dos dados e a apresentação dos resultados evidenciam que mui-
tos dos cursos ofertados não atendem as demandas da realidade local e não dis-
cutem as perspectivas do campo. Por sua vez, um dado preocupante que exem-
plifica de forma concreta uma verdadeira contradição diz respeito ao fato da 
maioria do público atendido pela escola ser oriunda da zona urbana.

Diante dessa realidade contraditória, é urgente pensar na concretiza-
ção da política pública de Educação Profissional para o Campo. Os princi-
pais órgãos responsáveis, quais sejam, a Secretaria de Educação do Estado, a 
Superintendência de Educação Profissional e o CEEP Campo – Paulo Freire 
precisam definir critérios que priorizem os alunos oriundos do campo. Em con-
trapartida, é importante realizar um trabalho de base e mobilização social em 
parceria com entidades sociais e órgãos públicos que desenvolvem trabalhos de 
assistência técnica e extensão rural para melhor divulgar princípios, objetivos, 
missão e cursos ofertados nas comunidades rurais e no interior dos municípios a 
abrangência da escola e o seu perfil institucional 

Ao longo da pesquisa foi possível identificar fragilidades reais que têm dificul-
tado e causado entraves no processo do desenvolvimento do ensino-aprendizagem 
no contexto do CEEP Campo – Paulo Freire. Desse modo, os diálogos estabelecidos 
em torno da Educação Profissional do Campo no CEEP demanda por estruturação 
física, administrativa e equipe docente, relacionada à necessidade de um processo de 
formação inicial e continuada dos professores para concretização de um currículo 
do ensino médio e técnico integrado.

Em que pese os problemas elencados, a análise dos dados referentes aos anos 
2009 -2016 demonstra que houve avanços e conquistas. Os avanços podem ser com-
preendidos a partir da análise da área de abrangência dos municípios de atuação da 
escola, o que demostra um número maior de pessoas da região passou a ter acesso 
à educação profissional. Nesse sentido, o CEEP Campo – Paulo Freire pode ser 
caracterizado como uma unidade regional, credenciada como instituição pública 
estadual que oferta ensino técnico gratuito, mesmo apresentando dificuldades estru-
turais, alinhada com ações e atividades pontuais vinculada ao campo, com o ideal 
que propõem a lógica do desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade.
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UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 
NOS CURSOS DE LICENCIATURA
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INTRODUÇÃO

Diversos estudos têm sido desenvolvidos, no contexto brasileiro, acerca 
da formação de professores. Houve um aprofundamento maior especialmente a 
partir dos anos 1990 quando as pesquisas passaram a tentar resgatar o papel do 
professor, indo além das abordagens acadêmicas e contemplando discussões que 
envolvem o desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo organizacional 
da profissão docente.

Libâneo (2012, p. 2) apresenta em seu estudo sobre a persistente dissocia-
ção entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento disciplinar na formação 
de professores que “o tema tem sido estudado especialmente em seus aspectos 
históricos”, no entanto, a abordagem é apenas teórica. Dentre os pesquisadores 
destacam-se CANDAU (1987); BRZEZINSKI (1996); SAVIANI (2009); GATTI 
e NUNES (2009). Nessa direção, há uma necessidade de aprofundar os estudos 
sobre a falta do conhecimento pedagógico no interior das licenciaturas e proble-
matizar as implicações dessa lacuna no futuro profissional dos professores.

Pesquisas de grande relevância têm contribuído de maneira considerável 
para o debate em torno do sentido da formação pedagógica para os estudantes 
de licenciatura (AMARAL e OLIVEIRA, 2008; COSTA, 2015; CARAMÉZ, 
2016; GOMES, 2013). Ainda assim é possível avançar na problematização acer-
ca do lugar ocupado pelas disciplinas que viabilizam uma formação pedagógica 
sólida dentro dos cursos de licenciatura.
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É muito comum que, no interior dessas licenciaturas, o estudo das 
disciplinas que abordam o conteúdo a ser ensinado pelos professores seja 
privilegiado, e as disciplinas consideradas didático-pedagógicas permaneçam, 
na maioria das vezes, em segundo plano. Muitos estudantes não compreendem 
a relevância da formação pedagógica e seguem nos cursos com uma grande ca-
rência no processo formativo, pois sem o preparo oferecido pelos componentes 
de natureza pedagógica, esses sujeitos não entendem a complexidade das situa-
ções de ensino e acabam negligenciando as discussões que envolvem os saberes 
docentes, a construção da identidade profissional, os processos de aprendiza-
gem, os métodos de ensino, entre outros. 

A atuação de uma das autoras deste estudo como professora substituta 
em cursos de Licenciatura em um Centro de Formação de Professores de uma 
Universidade pública da Bahia possibilitou a observação atenta de alguns deta-
lhes acerca do envolvimento dos estudantes em seus cursos de graduação. Um 
desses detalhes é relacionado ao fato de que enquanto boa parte deles encaram os 
componentes pedagógicos como um fardo, por terem a impressão de parecerem 
descontextualizados e irrelevantes, poucos revelam perceber que as aulas dos com-
ponentes curriculares pedagógicos são verdadeiras oportunidades para pensar e 
vivenciar o fazer docente, principalmente porque não consideram os conteúdos da 
formação específica suficientes para enfrentar a realidade da escola básica. 

As discussões propostas pela professora na disciplina Didática, por exem-
plo, abriram espaço para que esses futuros professores expusessem suas con-
cepções sobre o curso do qual fazem parte, suas angústias e percepções acerca 
da importância (ou não) de vincular as disciplinas específicas com as de cunho 
pedagógico. Em vários encontros essa discussão vinha à tona e diversos posicio-
namentos eram apresentados. 

Consoante Nóvoa (2009, p. 30) “o registro das práticas, a reflexão sobre o 
trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento 
e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão”. Nesse sentido, 
é evidente a necessidade de pensar na realização de pesquisas que buscam 
entender como os estudantes se relacionam com o seu curso de graduação, 
como percebem a dimensão pedagógica no processo formativo e de que forma 
essas percepções podem repercutir na sua futura prática, até porque muitos deles 
alimentam um discurso negativo relacionado aos fatores que influenciaram a es-
colha pela licenciatura, a desmotivação de atuar como docentes, a precarização 
do trabalho e o desprestígio da profissão.

Dessa forma, considerando a necessária discussão sobre as propostas que 
compõem dos cursos de Licenciatura e quais carências têm sido reportadas pe-
los professores em processo de formação, tivemos como objetivo refletir sobre as 
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percepções de licenciandos em Letras e Física acerca da formação pedagógica a 
partir das conversas interativo-provocativas, considerando um processo forma-
tivo que valorize as questões didático-pedagógicas e como isso de desdobra no 
exercício profissional.

A presente pesquisa qualitativa foi desenvolvida no âmbito das aulas do 
componente curricular Didática e a amostra é composta por seis (06) estudantes 
que concluíram a disciplina, sendo três (03) da Licenciatura em Letras e três 
(03) da Licenciatura em Física. A partir da utilização da técnica Análise de 
Conteúdo (Bardin, 2012) foi possível reconhecer as concepções sobre a impor-
tância da formação pedagógica apresentadas pelos estudantes.

PERCURSO METODOLÓGICO

No intuito de “ouvir as vozes” dos futuros professores sobre assuntos rela-
cionados a formação docente, partimos da seguinte questão: quais as percepções 
de licenciandos em Letras e Física acerca da formação pedagógica, consideran-
do sua repercussão nas futuras práticas docentes? A fim de buscar respostas para 
esse questionamento, a estratégia metodológica adotada foi a pesquisa qualita-
tiva, utilizando-se como instrumento de pesquisa a Conversa interativo-provo-
cativa, um instrumento utilizado por Nunes (2011) que enfoca as conversações 
como modo de expressão dos participantes. 

Apoiada na pesquisa qualitativa, a conversa interativo-provocativa é as-
sim denominada justamente porque entende a necessidade de trazer à tona a 
natureza interativa das conversas “do mesmo modo e com a naturalidade se-
melhante àquela que ocorre em qualquer conversa que as pessoas estabelecem 
no seu cotidiano, independentemente de estarem ou não participando de uma 
pesquisa.” (NUNES, 2011, p. 62).

A escolha dos cursos de Letras e Física como cenário investigativo decorreu 
do fato de que os referidos cursos, assim como a Pedagogia e demais licenciaturas, 
também formam professores e necessitam ter em seu bojo discussões mais apro-
fundadas sobre as os processos de ensino-aprendizagem, os saberes docentes, as 
dinâmicas do planejamento, entre outros. A pergunta direcionada aos participan-
tes foi: “qual a importância das disciplinas pedagógicas no seu processo formativo? 

O dispositivo metodológico possibilitou o envolvimento entre os partici-
pantes e as pesquisadoras, além de ter facilitado a organização e a análise dos da-
dos colhidos, visto que, lidar com as narrativas dos graduandos significa lidar com 
o dito e com o não dito, elementos fundamentais para a análise, que com o suporte 
da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), teve a frase como unidade de registro.
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ALGUNS ESTUDOS SOBRE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
NA FORMAÇÃO DOCENTE 

Ao realizar uma busca no Catálogo de teses e dissertações na Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, com o recorte tempo-
ral dos últimos 10 anos, utilizando os descritores “formação pedagógica”, “conhe-
cimentos pedagógicos”, “licenciaturas” foram localizadas pesquisas vinculadas à 
temática de maneira direta e indireta. Além de socializar esses resultados, percebe-
mos que tais informações serviriam como subsídios para delimitar o nosso estudo.

O levantamento realizado para encontrar trabalhos que pudessem ter 
algum tipo de relação com a presente proposta evidenciou apenas duas dis-
sertações de Mestrado que versam sobre a formação pedagógica nas licen-
ciaturas. Um desses trabalhos foi defendido por Gomes (2013), no âmbito da 
Universidade Federal de Pernambuco e teve como objetivo geral apreender as 
representações sociais da formação pedagógica dos estudantes das licenciaturas 
diversas do Centro de Educação da instituição supracitada. O estudo revelou 
que “a formação pedagógica proporciona a conscientização do papel político do 
professor assume perante a sociedade, algo representado mais ou menos como 
um estímulo ao engajamento desse profissional nos movimentos em prol da va-
lorização e profissionalização do magistério” (GOMES, 2013, p. 168).

O outro trabalho foi defendido por Costa (2015) e buscou indícios de re-
presentações sociais de professores de quatro universidades do Rio de Janeiro 
que atuam no Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua 
Inglesa a respeito de formação pedagógica. Segundo Costa (2015, p. 96), o estu-
do confirmou resultados de pesquisas anteriores, indicando que “os professores 
de licenciaturas ainda a desvalorizam e a colocam em um segundo plano, justi-
ficando tal comportamento ora pela fragmentação da base da formação em dois 
blocos distintos, ora pela falta de interesse dos licenciandos.”

Investigações de anos anteriores foram encontradas no Grupo de Trabalho 
(GT) nº 08, Formação de Professores, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Educação (ANPED), dentre eles a pesquisa de Amaral e Oliveira 
(2008), que versou sobre a retórica do discurso do licenciando sobre a formação 
pedagógica no contexto da Universidade Federal do Rio de janeiro. Os autores 
mencionam que houve a apresentação de pontos positivos e negativos a respeito 
das disciplinas, com destaque para a importância e a necessidade de cursá-las a 
fim de que tenham uma boa formação. No entanto, também foi mencionado que 
muitas disciplinas deixam a desejar em relação aos conteúdos abordados.

Caraméz (2016) delineou um estudo acerca das Representações sociais de 
formação pedagógica de alunos de curso de licenciatura em Educação Física. 
A pesquisa foi realizada em duas universidades do Estado do Rio de Janeiro e 
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os resultados indicaram que as representações sociais de formação pedagógica 
dos discentes podem estar em processo de elaboração, pois eles parecem não 
ter muitas informações sobre as disciplinas de conteúdo pedagógico e ainda as 
desvalorizam, sugerindo sua retirada dos currículos.

Após esse levantamento, foi observado que há uma carência de pesquisas 
que contemplem a realidade das Universidades baianas no que se refere a forma-
ção pedagógica dentro das licenciaturas, as quais podem conter em seus currí-
culos conhecimentos específicos indispensáveis para os estudantes, mas podem 
apresentar fragilidades no que se refere ao preparo para a prática, especialmente 
no que se refere à educação básica. Nesse cenário, destacamos a importância de 
alinhar a teoria com a prática pedagógica, bem como proporcionar um caminho 
formativo que discuta e sugira possibilidades para a solução de problemas na 
comunidade escolar.

INQUIETAÇÕES DOS FUTUROS PROFESSORES: UM TERRENO 
FÉRTIL PARA PENSAR A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

A responsabilidade do sucesso ou fracasso do processo educativo não 
pode ser atribuída exclusivamente aos professores, no entanto, devemos con-
siderar que tanto o investimento na formação específica quanto o devido méri-
to as disciplinas de conhecimentos pedagógicos são importantes variáveis que 
interferem de maneira direta na qualidade do ensino e, consequentemente, na 
aprendizagem dos estudantes. Corroboramos com Barreto e Souza (2016, p. 95-
96) ao afirmarem que 

Mesmo reconhecendo que as maiores dificuldades dos docentes residem 
nos problemas apresentados no seu processo de formação acadêmica, os 
cursos de licenciatura oportunizam a formação para o exercício de uma 
profissão, a profissão de professor, por meio de formação política, técnica, 
filosófica e conceitual.

Nessa mesma toada e ampliando a discussão, Pimenta (2012) apresenta 
que, para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao exercício pro-
fissional da docência, espera-se no curso de formação inicial que o professor seja 
formado, ou mais do que isso, que colabore para a sua atividade docente, visto 
que “professorar não é uma atividade burocrática para a qual se adquire conhe-
cimentos e habilidades técnico-mecânicas” (PIMENTA, 2012, p. 18).

Entretanto, percebemos que o curso de formação inicial é apenas uma das 
etapas do processo de preparo do futuro profissional para lidar com as diversas 
situações que ocorrem na sala de aula, pois os professores lidam com alunos que 
têm personalidades, ritmos e dificuldades de aprendizagem diferentes umas das 
outras. De acordo com Barreto e Souza (2016) o futuro professor deve dominar 
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estratégias que permitam o comportamento de modo eficiente, autônomo e es-
tratégico nos processos de ensino, aprendizagem, bem como na formação de 
seu exercício profissional. Nessa mesma linha de pensamento, Pimenta (2012, 
p. 18-19) destaca:

Espera-se que a licenciatura desenvolva nos alunos conhecimentos e ha-
bilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem 
construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desa-
fios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. 

Apesar de tal expectativa, o que se pode observar é que, embora as licen-
ciaturas analisadas nesse estudo (Letras e Física) ofereçam conhecimentos espe-
cíficos substanciais, pouco abordam temas relacionadas a formação pedagógica. 
Concordamos Gatti (2010, p. 1357) quando afirma que “mesmo com ajustes par-
ciais em razão das novas diretrizes, verifica-se nas licenciaturas dos professores es-
pecialistas a prevalência da histórica ideia de oferecimento de formação com foco 
na área disciplinar específica, com pequeno espaço para a formação”.  Muitas 
vezes, questões como saberes, construção da identidade profissional e relações 
dialéticas do processo de ensino aprendizagem são pouco aprofundadas. Dessa 
forma, há uma carência de suporte teórico na formação inicial que possibilite a re-
flexão sobre a repercussão da formação pedagógica nas futuras práticas docentes. 

Compreendendo os saberes docentes como essenciais e complexos, rela-
tivos, mutáveis, com valores ético-políticos e atravessados pelas questões 
socioculturais das sociedades, reconhecemos a importância de se formar 
professores que também assumam essa concepção. Desse modo, a cons-
trução dos saberes está diretamente ligada ao contexto social, ao tempo, 
às condições materiais e aos aspectos sócio-histórico-culturais que fazem 
parte integrante do processo pedagógico (BENEVIDES, 2005, p. 88). 

Entender a formação a partir dessa perspectiva nos faz enxergar o saber 
docente como um saber plural, como propõe Tardif  (2014), e não um conjunto 
de conteúdos cognitivos definido de uma vez por todas, mas um processo em 
construção ao longo de uma carreira profissional na qual o professor vai apren-
dendo a dominar seu ambiente de trabalho, insere-se nele e o interioriza, até que 
se torna parte de sua consciência prática. 

Indagados sobre qual a importância das disciplinas pedagógicas no pro-
cesso formativo, os participantes demonstraram que apesar de estar percorrendo 
um caminho com reflexões teóricas - e específicas - interessantes, sentem que 
poderiam ser apresentados a discussões mais voltadas para os processos de ensi-
no-aprendizagem, por exemplo. 

Durante a análise das respostas, fomos percebendo a insegurança da 
maioria das participantes nas questões voltadas para o “como ensinar”, alegan-
do que podem saber o conteúdo, mas acreditam não ter “jeito” para se fazer 
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entender pela turma. Três estudantes destacaram em suas respostas inquietações 
sobre o momento de inserção, como profissionais, escolas:

E1

“Acho que é importante ter essa matéria pedagógica pra dar mais segurança na 
gente. Eu, por exemplo, vejo que vou sair bem preparada nos conteúdos, sei como 
fazer, mas não sei se saberia ensinar, acho que não tenho segurança pra passar pros 
alunos[...]

“Tenho medo de não ser entendida, de ficar parecendo que não sei passar, que não 
tenho didática [...]”

E2

“Eu nem sabia que ia ter matéria tipo essa, achava que era coisa do curso de peda-
gogia, fiquei surpresa e acho pouco ter só uma matéria de didática no curso.”

[...] A gente estuda tantas coisas e eu fico me perguntando como levar isso para as tur-
mas que vou ser professora, será que vou conseguir?”

E4

“Com certeza as disciplinas pedagógicas têm importância pra nossa formação. Eu 
tava ansiosa pra essa matéria porque sempre comento com o pessoal que a gente é 
bombardeado de coisas especificas do curso em si, muita coisa interessante que eu jamais 
imaginava que ia aprender de teoria mas e a didática? E a prática em sala? Eu me 
preocupo [...]”

“Tenho muito medo mesmo do que posso encontrar. Espero que essa disciplina 
abra mais minha visão pra muitas coisas. Se eu já achava importante a parte peda-
gógica agora com essa conversa acho ainda mais, essa pergunta não ia chegar pra 
gente em vão, né?”

Fonte: As autoras (2022), grifos nossos

Sobre essas inquietações, Libâneo (2012, p. 6) afirma que “para entender 
como se ensina um conteúdo para que os alunos de apropriem deles de modo 
significativo, somente o conhecimento do conteúdo é insuficiente. É necessário 
saber como converter a ciência em matéria de ensino”. Desta forma destacamos 
a importância de pensar a formação pedagógica como potencializadora da ati-
vidade docente, entendendo que o ato de ensinar também é viabilizado a partir 
do aprofundamento de demandas teóricas e isto envolve o domínio de conheci-
mentos acadêmico-científicos.

Libaneo (2012, p. 6) nos assegura ainda que “os conteúdos específicos de-
vem ser estruturantes do conhecimento pedagógico do conteúdo. Por um lado, 
o pedagógico existe para o disciplinar, por outro, o ensino da disciplina requer 
o pedagógico.” Ao fragmentarmos a visão sobre a relação desses conteúdos, 
acabamos afetando a formação pedagógica, que se torna insuficiente para o au-
têntico ensino. Nessa direção, pensar na  oferta de mais disciplinas pedagógicas 
nas licenciaturas pode ser um caminho possível e isso requer pensar na reestru-
turação das licenciaturas. 

Sobre esse ponto, Dias-Da et all (2008) sugerem que as disciplinas pedagó-
gicas sejam sempre atualizadas e contemplem diferentes dimensões da preparação 
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pedagógica dos licenciandos, além de considerar aspectos políticos e legais do 
sistema educacional, metodologias de ensino e o próprio exercício docente conec-
tado à função social da educação oferecida nas escolas. Essas atualizações amplia-
riam o leque de visão e de atuação dos futuros professores, tendo como ênfase a 
reflexão sobre o exercício profissional, sem que o foco permanecesse apenas nas 
questões que envolvem a prática e os instrumentos metodológicos.

Ademais, Shulman (2005) também apresenta estudos que reforçam a im-
portância dos profissionais da Educação terem clareza sobre os conhecimentos 
que embasam o trabalho do professor, daí a necessidade de “compreender as 
estruturas da matéria ensinada, os princípios de organização conceitual” e, ao 
mesmo tempo, ter o conhecimento pedagógico do conteúdo, que representa a li-
gação entre a matéria e a didática, para compreender como determinados temas 
e problemas podem ser organizados, representados e adaptados aos diferentes 
interesses e habilidades dos alunos.

Com relação à consciência da importância da formação pedagógica, ape-
nas dois estudantes demonstraram reconhecer que além de aprender o conteú-
do, necessitam dominar questões voltadas para a docência. Na compreensão de 
Shulman (2005), essa relação nos leva ao conhecimento pedagógico do conteúdo. 

E5 “Já tinha visto que teria essa matéria de didática e ficava achando que aqui eu ia 
aprender a fazer plano de aula, eu fico perdida. Parece que vamos aprender mais, 
que bom, então eu acho que a formação pedagógica pode ser mesmo muito importante 
porque vai ter muita coisa na escola diferente do que falamos aqui [...]”

“Eu quero mesmo é que essa parte fale da importância de ser mais humano como 
professor, no curso a gente não estuda essas coisas, eu sinto falta.”

E6 “A importância da disciplina pedagógica... hum... eu acho que é tipo uma virada de 
chave, eu acho que ela complementa tudo o que vivemos aqui durante o curso com um dife-
rencial porque falar da nossa formação docente a gente não fala muito em outras matérias, 
então ter momentos só pra isso é valioso, né? [...]”

Durante a conversa interativo-provocativa, os estudantes demonstraram 
compreender a importância de o professor estabelecer conexões entre as diversas 
interpretações a respeito do conteúdo e as transformações do objeto de conheci-
mento, com vistas a vista mobilizar a aprendizagem. Para Libâneo (2012, p.7) o 
professor consciente dessa relevância, consegue “transformar seu conhecimento 
da matéria em atividades e experiências que estimulam, envolvem e melhoram a 
aprendizagem ativa e a compreensão dos alunos”. 

Melo e Pimenta (2019, p. 59) reforçam que a profissão docente é uma 
atividade que tem uma dimensão teórico-prática. “O professor deverá passar 
por um processo de formação sistematizada para assumir tarefas relativas à do-
cência, visto ser essa uma profissão que demanda uma formação vasta e densa 
em termos de elaboração de conhecimentos específicos da profissão docente.”  
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Vale ressaltar que a docência é ampla e complexa, que de acordo com Sampaio 
(2017. p.27) “engloba diversas funções como: planejar, ensinar, coordenar a sala 
de aula, ter domínio de conteúdos específicos, pedagógicos, entre outras”. Por 
isso, não podemos limitar a atividade docente ao ato de ensinar, pois esta, para 
Sacristán (1995) se configura como uma prática social, já que envolve interação 
entre docentes e discentes, além do fato desses atores refletirem a cultura e os 
contextos sociais a que pertencem.

Libâneo (2012, p. 9) nos assegura que:

Não basta ao professor ser um especialista na sua matéria, ele precisa saber 
como a matéria se pode ser “transformada” para favorecer a aprendiza-
gem dos alunos, ainda mais se se levar em conta a presença na sala de 
aula de alunos com distintas origens sociais e culturais e, frequentemente, 
vivendo em situação de vulnerabilidade social.

Refletindo sobre essa necessidade, consideramos pertinente pensar em 
uma formação entre as áreas, que contemple o convívio entre as licenciaturas 
para que haja trocas, aprendizagens e, sobretudo, a integração desses futuros 
professores. Nesse sentido, assim como Dias-Da et all (2008, p. 29), “acredi-
tamos que nossas Licenciaturas muito se enriqueceriam com essa intersecção 
entre as áreas, ampliando o referencial de análise dos futuros professores”.

Um dos participantes afirmou não considerar sequer a possibilidade de 
atuar como professor e essa é uma realidade de muitos licenciandos: embora 
estejam matriculados, pretendem partir para outras carreiras e se desvincular da 
atividade docente.

E3

“A formação pedagógica eu sei que é importante, mas não tinha parado pra pensar 
nisso direito porque eu nem me vejo sendo professora, de jeito nenhum. Mesmo saben-
do que faço uma licenciatura, eu não me vejo ali, na escola, assumindo uma sala, 
tenho muita vergonha de falar [...]” 

“Matéria nenhuma até agora despertou esse interesse em mim, sabe? Eu até sei 
que isso não depende só de matéria, mas ser professora ainda não tá nos meus planos 
não [...]”

Em muitos casos, conforme postulou Mascarenhas (2015, p. 99) “a es-
colha pela profissão parece não ser uma idealização natural dos alunos pela 
profissão, mas advém de contextos outros (familiar, financeiro, falta de opção, 
baixa concorrência)”. Esses fatores impulsionam o ingresso no curso, mas não 
possibilitam a tomada de consciência necessária para que os estudantes reconhe-
çam que um dos focos de atuação do licenciado é a docência, no entanto isso 
não impede que eles realizem outras atividades relacionadas a sua habilidade. 

Em estudo realizado sobre as representações sociais de docentes sobre 
a docência, Oliveira (2021) destacou que “cada professor, no exercício de sua 
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profissão, constrói maneiras próprias de ser e de conduzir o processo de ensino-
-aprendizagem, o que permite que, frequentemente, sua maneira de ser se cruze 
com a sua maneira de trabalhar.” A partir dessa ideia, entendemos que para 
atuar como docente, esses estudantes necessitam tomar conhecimento de que 
a docência requer postura crítica, reflexiva, compromisso com a produção de 
conhecimento em diferentes espaços, além de disposição para as diversas apren-
dizagens pedagógicas que decorrem do processo formativo contínuo. 

Toda essa dinâmica exige o reconhecimento de que os conhecimentos 
ligados a formação pedagógica são essenciais para que os professores de diferen-
tes licenciaturas saibam, “juntar o epistemológico no pedagógico e vice-versa”, 
conforme sinaliza Libâneo (2012, p. 10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto, refletimos sobre algumas percepções de licenciandos em 
Letras e em Física acerca da formação pedagógica, considerando as contribui-
ções dos conhecimentos pedagógicos nas práticas docentes. Os resultados suge-
riram que embora muitos estudantes demonstrem ter uma noção vaga quanto 
a relevância da formação pedagógica, alguns conseguem estabelecer conexões 
que reconhecem que tanto o conhecimento do conteúdo quando o conhecimen-
to pedagógico são requisitos essenciais da formação de professores. Ademais, os 
conhecimentos pedagógicos se revelam como verdadeiras oportunidades para 
pensar e vivenciar o fazer docente, principalmente porque os conteúdos traba-
lhados no âmbito da formação específica não oferecem suporte suficiente para 
que os professores enfrentem a realidade da escola básica. 

Assim sendo, este estudo possibilitou descortinar a relevância de pensar 
a necessidade de articulação entre a formação pedagógica e a formação peda-
gógica, reconhecendo que a lógica dicotômica entre esses processos acentua a 
fragilidade dos currículos das licenciaturas aqui investigadas, pois cursos com 
muito conteúdo e pouca formação pedagógica, conforme Libâneo (2012, p. 5) 
comprometem o êxito da ligação necessária entre conhecimento do conteúdo 
e conhecimento pedagógico do conteúdo, os quais são “saberes profissionais 
inseparáveis na atuação dos professores.” 

Somos conscientes de que um longo caminho ainda deve ser percorrido 
para que haja a promoção e ampliação de espaços de diálogo sobre a relevância 
da formação pedagógica no interior das licenciaturas, o que sugere a realização 
de novas pesquisas. Esta investigação foi mais um ponto de partida para pensar 
essa questão.
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EDUCAÇÃO EM DISCUSSÃO: 
UMA ANÁLISE DO CURRÍCULO COM 

REPERCUSSÃO PARA CONHECIMENTO DO 
DISCENTE E FORMAÇÃO DOCENTE

Abraão Danziger de Matos1

INTRODUÇÃO 

O currículo é tudo que ocorre no cotidiano da escola, é a troca de informa-
ções, costumes e hábitos. É o que influencia a educação, desde o ambiente escolar 
até a lógica social no qual estão inseridos os discentes. O coordenador pedagógico 
como mobilizador da formação continuada, no cotidiano da escola, necessita de 
acordo com o projeto político-pedagógico promover momentos de falas e escutas 
para partilha e socialização das preocupações, potencialidades e experiências que 
fazem parte dos processos de ensinar e de aprender. Segundo Nóvoa (1997), o co-
nhecimento construído, a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam 
espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 
simultaneamente, o papel de formador e de formando. Na medida em que esse 
processo se efetiva, ele próprio constituí e forma, ampliando para a corresponsabi-
lidade e enfrentamento das situações cotidianas da profissão.  

Dessa forma, observa-se que tais momentos aproximam e entrelaçam os 
sujeitos, promovem reflexões acerca das práticas em ação, ensinam a lidar com 
as diferenças e orientam a proposta de formação continuada. Assim, conside-
rando o exposto, este estudo justifica-se mediante interesse na investigação de 
práticas curriculares a partir do conhecimento prévio dos alunos, considerando 
a seguinte questão: como os conhecimentos que os alunos já possuem são ou 
devem ser trabalhados no currículo escolar?  Assim, o intuito é voltar olhares 
para esse aspecto fundamental na construção do conhecimento, ao ponto de que 
a discussão não se restrinja à apenas campo teórico, mas que seja de certa forma, 
refletido no currículo e, por conseguinte, nas práticas escolares. Para desenvol-
vimento deste artigo, adotou-se a abordagem qualitativa, bibliográfica median-
te caráter exploratório. A coleta de dados foi realizada em meio à consulta de 

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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livros, artigos em repositórios e revistas especializadas no assunto.
Entende-se que as apresentações dos currículos nas instituições seguem 

caminhos distintos, pois isso é fruto das diferentes intenções de cada gestor. 
Consequentemente, pode-se entender também, que o currículo é a forma de or-
ganização do conhecimento escolar na qual tornou-se essencial visto que, com 
o advento da escolarização em larga escala, era necessário estabilizar o conheci-
mento transmitido aos alunos (MEDEIROS, et al. 2013). 

Nessa perspectiva, o currículo faz parte do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) de cada instituição escolar, exigindo assim, que o mesmo seja pensado 
bem como refletido pelos indivíduos em interação que possuem semelhantes 
objetivos. Medeiros et al. (2013), ressalta que a escola, como espaço de aprendi-
zagem, precisa compreender, avaliar e realizar o seu projeto educativo mediante 
realidade, isto é, considerando o cotidiano de seus discentes. 

Assim, o currículo não é algo imóvel, haja vista que o mesmo é passível 
de transformações. Em contrapartida, suas especificidades devem ser compreen-
didas muito além dos conteúdos ministrados, das abordagens utilizadas pelos 
docentes junto aos estudantes, das diretrizes e planos definidos pela instituição e 
das ferramentas avaliativas. O currículo é tudo que ocorre no cotidiano da esco-
la, é a troca de informações, costumes e hábitos. É o que influencia a educação, 
desde o ambiente escolar até a lógica social no qual estão inseridos os discentes.  

Assim, considerando o exposto, este estudo justifica-se mediante interesse 
na investigação de práticas curriculares a partir do conhecimento prévio dos alu-
nos, considerando a seguinte questão: como os conhecimentos que os alunos já 
possuem são ou devem ser trabalhados no currículo escolar?  Assim, o intuito é 
voltar olhares para esse aspecto fundamental na construção do conhecimento, ao 
ponto de que a discussão não se restrinja à apenas campo teórico, mas que seja de 
certa forma, refletido no currículo e, por conseguinte, nas práticas escolares. 

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 repositórios e revistas especializadas no 
assunto. Dentre os teóricos utilizados a fim de complementar os saberes já exis-
tentes acerca da temática, destaca-se: Arroyo (2011), Bachini (2021) Libâneo 
(1998), Moreira; Silva (2013), Silva (2014). 

Segundo Bachini (2021), o termo currículo tem origem no latim e signi-
fica “o caminho da vida” ou “rota de um indivíduo ou grupo”. O termo indica 
assim, um processo ou movimento. Na educação, o currículo é um espaço de 
conhecimento e contestação das relações tanto sociais quanto humanas, assim 
como espaço de gestão, participação e cooperação. Pode-se afirmar, com isso, 
que o currículo tende a selecionar culturalmente determinadas práticas voltadas 
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para o processo de ensino e aprendizagem com o intuito de garantir aos estu-
dantes o direito aos conhecimentos e saberes culturais produzidos na sociedade.  

Conforme disserta Ferreira (2011, p.274) o termo currículo significa as 
matérias constantes em um curso. Portanto, o currículo escolar sempre desem-
penhou importante relação histórica entre escola e a sociedade. Segundo Santos 
e Paraíso (1996, p.82-84), desde a sua inserção no campo pedagógico, o termo 
currículo ganhou várias definições: 

Inicialmente significava um arranjo sistemático de matérias, ou um elen-
co de disciplinas e conteúdos. Posteriormente, o currículo foi entendido 
como um conjunto de estratégias para preparar o jovem para a vida adulta. 
Além disso, o currículo também já foi definido como conjunto de expe-
riências trabalhadas pela escola ou conjunto das atividades e dos meios 
para se alcançarem os fins da educação.

Segundo Santos e Paraíso (1996), as faces do currículo podem ser traça-
das da seguinte forma: 

-Currículo Formal: plano e propostas que são executadas no fazer acon-
tecer escolar. 
-Currículo em ação: atividades que acontecem nas escolas e dentro das 
salas de aulas. 
-Currículo oculto: regras, normas e experiências que são estabelecidas em 
salas de aula. SANTOS e PARAÍSO (1996, p. 82-84).

É importante que a sociedade mude o seu discurso social em prol de todos 
dominantes e dominados, para isso precisa haver um currículo escolar que in-
clua as camadas populares que estão á margem da educação brasileira, pois são 
os movimentos sociais que transformam a sociedade. Assim, cabe ao Estado fo-
mentar novas adequações ao currículo escolar, determinando uma base comum 
de conhecimentos.

No decorrer da história, os primeiros estudos acerca do currículo são 
oriundos dos Estados Unidos e estão presentes no livro The curriculum do edu-
cador John Franklin Bobbitt (1876 – 1956). Bobbitt denominou as teorias pre-
sentes nos currículos da época, como teorias técnicas, associando-as às questões 
puramente mecânicas. Assim, para o educador, o mesmo sistema que regia a 
educação também estaria atrelado ao sistema industrial, que até então, funcio-
nava sob os princípios do Taylorismo. Dessa forma: 

O modelo de Bobbitt estava claramente voltado para a economia. Sua pa-
lavra-chave era “eficiência”. O sistema educacional deveria ser tão eficiente 
quanto qualquer outra empresa econômica. Bobbitt queria transferir para a 
escola o modelo de organização proposto pro Frederick Tayllor. Na propos-
ta de Bobbitt, a educação deveria funcionar de acordo com os princípios da 
administração científica propostos por Tayllor (SILVA, 2013, p. 23).
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Os pensamentos de Bobbitt levaram o mundo inteiro, incluindo o Brasil, 
à refletirem acerca das questões cruciais da escolarização em massa. No entan-
to, considerando que o taylorismo visava padronizar e impor regras no espaço 
de produção por meio de atividades repetidas e divisão de tarefas, o currículo 
também passou a ser pensado sob o mesmo viés, no qual era listado apenas de-
terminados assuntos considerados essências a serem ensinados pelos docentes e 
memorizados pelos alunos (VIANA; PACHECO, 2016). 

Tendo como questão: “o que deve ser ensinado? ”, a década de 1960 foi 
marcada por uma educação caracterizada pelo intuito de preparar os discentes 
para o mercado de trabalho, apelando para exigências laborais e para um cur-
rículo resumidamente voltado para dimensões técnicas. No Brasil, a educação 
baseou-se na generalização de estudos para definir suas práticas curriculares. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) passou a definir e regulamentar 
os sistemas educacionais, seja privado ou público, igualando os conteúdos a se-
rem ministrados e obrigando todas as instituições escolares a seguirem a mesma 
perspectiva de pensamento, mesmo o país apresentando, geograficamente, um 
tamanho continental e distintas culturas (BACHINNI, 2021).

DESENVOLVIMENTO 

A IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS

As necessidades do mundo moderno exigem que seja proporcionado 
às discentes competências essenciais que lhes permitam desenvolver conheci-
mentos, competências e atitudes que, por sua vez, lhes possibilitem adaptar-se 
e manter-se no mercado de trabalho, bem como torná-los cidadãos críticos e 
autônomos capazes de desempenhar o engajamento cívico na edificação de uma 
sociedade unida e justa  (Pereira, 2004). 

Nessa perspectiva, o conhecimento prévio possibilita a obtenção de ideias 
que podem ser utilizadas no campo da classificação de novas situações e servem 
como âncoras e descobertas para novos conhecimentos (PIVATTO, 2014). Nas 
últimas décadas, pesquisas em múltiplos domínios do conhecimento têm busca-
do entender como o conhecimento prévio dos alunos participa do processo de 
ensino e aprendizagem nas escolas.

Assim, Pozo (1998) propões três fontes de conhecimento prévio: sensorial, 
cultural e escolar. O primeiro são concepções espontâneas as quais baseiam-se em 
informações adquiridas através de interações com o ambiente natural. Já o segun-
do, trata-se de concepções induzidas, ou seja, as crenças compartilhadas pelos gru-
pos sociais a que o aluno pertence. Por fim, o terceiro corresponde à concepções 
analógicas, caracterizadas por comparações entre diferentes domínios do saber.
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Ausubel, Novak e Hanesian (1980) conceituam o conhecimento prévio 
como declarativo, isto é, aquele conhecimento ou consciência de objetos, casos 
ou ideias que pressupõe outros conhecimentos, seja emoções ou de contextos, 
mas que configura igualmente a estrutura cognitiva prévia do aluno que aprende. 

Para Pivatto (2014), a aprendizagem de fato significativa somente ocorre 
quando o aluno é consegue receber as novas informações, racionalizando-as de 
modo que construa uma interação entre aquilo que já conhece previamente e a 
informação que acabou de receber. Para o autor, um elemento básico e decisório 
na organização do sistema educacional é justamente a teoria da aprendizagem 
significativa, a qual estabelece o conhecimento prévio dos alunos como referên-
cia explícita.

Corroborando com o assunto, Moreira e Masini (2001), evidenciam que 
a aprendizagem significativa só é promovida a partir do estabelecimento da or-
ganização prévia dos conceitos por meio de organizadores prévios cujo objetivo 
é ultrapassar a fronteira existente entre aquilo que o aluno já conhece e o que 
precisa conhecer. 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) enfatiza que o fato mais determinante 
quando se refere à aprendizagem, trata-se justamente daquilo que o aluno já 
conhece. Os autores consideram que os saberes anteriores àqueles adquiridos no 
âmbito escolar, como parte de suas interações cotidianas, culturais e familiares, 
interferem e influenciam diretamente a aprendizagem dos novos conteúdos.

A concepção de conhecimento prévio como fator influente no processo 
de ensino e aprendizagem parece simples. Contudo, as implicações são dema-
siadamente complexas. O que um indivíduo conhece é parte de uma estrutura 
cognitiva a qual se apresenta de forma idiossincrática, significando que avaliar e 
agir de acordo não é um processo simples. Ainda assim, é possível encontrar pis-
tas. Contudo, é necessário traduzir o conhecimento prévio em ação e expressá-lo 
seja por meio da linguagem oral, escrita ou simbólica. Seria equívoco do docente 
subestimar as vivências dos alunos, haja vista que educação acontece por meio 
das próprias experiências deles (PIVATTO, 2014).

Cabe destacar que, ao tratar sobre conhecimentos prévios Ausubel (2003) 
refere-se à uma situação de extrema ancoragem, isto é, a introdução de conteú-
dos novos à estrutura cognitiva do aluno. Tal visão cognitivista moderna é com-
patível também com a visão clássica, na perspectiva de que os saberes prévios 
são primordiais, uma vez que os modelos mentais são formados mediante aquilo 
que o aluno já possui em sua estrutura cognitiva. Assim, Pivatto (2014) destaca 
que existe uma compreensão de que a aprendizagem não se sucede somente 
com a assimilação dos conteúdos ministrados pelo docente, mas sim, com a 
re-organização e desenvolvimento do conhecimento prévio do aluno, processo 
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intensamente complexo o qual denomina-se mudança conceitual. 
Dessa forma, as ações que os professores desenvolvem em sala de aula 

para engajar os alunos na aprendizagem significativa são inerentemente diferen-
tes das ações baseadas apenas na disseminação e aceitação passiva do conheci-
mento (PIVATTO, 2014).

Em muitos casos, os conhecimentos prévios dos alunos são levados para 
dentro da sala de aula, porém, não integrado ao que está em discussão. No ensi-
no de ciências, por exemplo, a utilização ou expressão entre aquilo que os alunos 
já conhecem e o tema apresentado em sala de aula continua sendo uma barreira 
para a efetivação de estratégias/metodologias de ensino bem-sucedidas nessa 
disciplina. O mesmo ocorre com as demais (Sobral; Teixeira, 2007).

Como resultado, as estratégias de ensino precisam ser adaptadas; reco-
menda-se que os aspectos pessoais e sociais da aprendizagem em sala de aula 
sejam levados em consideração no processo de planejamento. O conhecimento 
prévio dos alunos, independentemente de sua gênese, deve ser o ponto de parti-
da para que os professores desenvolvam a mudança conceitual nos alunos com o 
objetivo de promover um pensamento crítico e reflexivo diferente do pensamen-
to cotidiano (PIVATTO, 2014).

Estratégias e/ou metodologias de ensino que propiciem a participação 
dinâmica dos alunos, a colaboração, a discussão de ideias e a reflexão sobre 
o conhecimento podem levar a resultados mais significativos para o processo 
educativo. Assim, identificar, entender e considerar o conhecimento prévio dos 
alunos é essencial para desenvolver programas de educação baseados em pro-
jetos capazes de abrirem caminhos para melhorar a qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem.

A CONTRIBUIÇÃO DO CURRÍCULO NA VALORIZAÇÃO DO CONHECI-
MENTO PRÉVIO

O currículo é um recinto político no qual se inferem relações de poder 
e de identidade. Assim, não há, portanto, neutralidade nesse campo amplo e 
contencioso pois a prática educativa é dotada de intencionalidade a qual está 
intimamente relacionada ao ato de saber planejar, executar e avaliar ações de-
senvolvidas com os discentes na sala de aula (PAIXÃO, 2010).

É importante destaca que existem diferentes níveis de currículo: formal, 
real e oculto. Estes, diferenciam o quanto o discente aprendeu e até mesmo 
o quanto deixou de aprender. O currículo formal é aquele já há muito tempo 
presente nos sistemas de ensino, expresso nas diretrizes curriculares e que os 
decentes têm de seguir. Enquanto isso, o currículo real é posto em prática na 
sala de aula por meio das interações aluno/professor seguindo o projeto político 
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pedagógico e os planos de ensino elaborados. Já o currículo oculto, caracteriza-
-se pode destacar as inferências dos docentes no ensino e dos discentes no pro-
cesso de aprendizagem, valorizando o conhecimento prévio e as práticas expe-
rimentadas pelos discentes em seu próprio cotidiano. Dessa forma, ele é oculto 
pois não aparece no planejamento dos professores (SACRISTÁN, 1999). 

Vale ressaltar a presença dessas aulas em sala de aula, sempre explorando 
a intenção do assunto. A sala de aula é um espaço de debate para novas identi-
dades, pois o professor tem controle efetivo na sala de aula, principalmente no 
currículo oculto, onde busca agir de forma autônoma, inferir o que os alunos 
estão aprendendo e o devem aprender. Assim, Ferreira e Lima (2019), evidencia 
que embora a prática docente permaneça imersa em visões sagradas e tradicio-
nais do currículo, percebe-se que a luta pela autonomia profissional avançou nas 
últimas décadas (FERREIRA; LIMA, 2019).

É importante afirmar que o currículo não é neutro, mas sim impregnado 
de subjetividade, pois é formulado por figuras políticas as quais apresentam inte-
resses e objetivos próprios. As diretrizes do nível básico orientam como o ensino 
deve ser aplicado e o que deve ser ensinado, mas ignoram e prejudicam o conhe-
cimento vivo que os alunos trazem à escola por meio de suas múltiplas culturas 
e vivências. “Hoje grupos técnicos desconhecidos impõem a todas as escolas e 
a seus profissionais o que decidem como prioritário ou descartável na garantia 
do direito ao conhecimento” (ARROYO, 2011, p. 39). Vale ressaltar que esses 
grupos sustentam a cultura dominante, potencializando o conhecimento dos in-
divíduos pertencentes a essa classe e excluindo aqueles que não compreendem 
as normas culturais estabelecidas.

É comum que antes de iniciar o ano letivo, sejam elaboradas propos-
tas curriculares que incluem as competências assim como as habilidades pré-
-determinadas no currículo o qual segue os conteúdos que se encontram nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Nessa perspectiva, o gestor, como 
“guardião” do currículo, apresenta normas, objetivos e se responsabilizam pela 
concretização do que é estabelecido. Ademais, o sistema tende a vigiar e cobrar 
de forma constante os docentes. Ferreira e Lima (2019), destaca que tal cobrança 
não é algo ruim. Contudo, vale lembrar que a gestão assim como os professores 
estão à frente deste processo que se inicia desde a formulação do currículo na-
cional até a sua aplicação em sala de aula. Por ter mais contato com os alunos, é 
essencial que os docentes não sejam enclausurados em práticas definitivas, mas 
que sejam lhe oferecidos autonomia e ferramentas adequadas para que assim 
possam criar e recriar, quantas vezes for necessário, a sua prática pedagógica.  

É indispensável que os professores analisem a sociedade como ela se mos-
tra, isto é: complexa e caracterizada pela distribuição desproporcionada de renda 
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bem como o seu próprio poder cultural; e deve reconhecer razoavelmente a coer-
ção criada pelos indivíduos no poder, ou seja, deve reconhecer as raízes dos alunos 
nos aspectos culturais, históricos e sociais que lhes deram origem. A implementa-
ção de uma pedagogia realmente democrática deve se iniciar pelo reconhecimento 
e valorização dos diversos posicionamentos sociais e culturais dentro da sala de 
aula. O professor deve ser preparado para estabelecer a relação com os alunos de 
forma que os trate realmente como únicos, cada um com suas características que 
merecem e devem ser respeitadas (MOREIRA; SILVA, 2013).

Anteriormente, os professores eram os sujeitos do processo de ensino, ca-
racterizando os alunos como tábula rasa, alienados e passivos subordinados dig-
nos de uma educação bancária; programando-os para se comprometerem com 
a ética e bons costumes. O currículo da época se concentrava na memorização 
do conteúdo já programado sem nenhuma referência à experiência do aluno. Na 
visão dos progressistas, no espaço escolar, o professor desempenha o papel de 
mediador da relação entre os alunos e o mundo, visando à liberdade e libertação 
dos mesmos; o indivíduo deixa de ser heterônomo e passa a ser autônomo, o que 
exige o estabelecimento da unidade, harmonia, relações de companheirismo e, 
sobretudo, o conhecimento prévio adquirido em casa.

A CONTRIBUIÇÃO DO CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DOCENTE

Sacristán (1998) aponta para cinco dimensões em que o currículo pode ser 
fixado,   para efeito de estudo, a saber: um currículo prescrito e regulamentado; 
um currículo planejado; um currículo organizado; um currículo em ação e um 
currículo avaliado. Não são dimensões estanques, elas se relacionam, se entrela-
çam e estão em constante negociação, retomada e reorganização, existe ai uma 
interdisciplinaridade de contexto. Em cada uma dessas dimensões do currículo, 
ele é modelado com mais e/ou menos intensidade pelos interesses de esferas e/
ou instituições sociais, políticas, administrativas, econômicas, tecnológicas, e até 
mesmo pelos administradores, docentes e discentes.

Para melhor fundamentar as influências e as concepções de currículos e pro-
gramas no Brasil, vale ressaltar que “o professor deve engajar-se ‘não apenas no trei-
namento de indivíduos, mas também na formação de uma vida social apropriada’” 
(Dewey, 1974, p. 439). Enfatizando a educação moral como sendo um instrumento 
facilitador de relações sociais adequadas. Daí o empenho em transformar a escola 
em “uma forma de vida social, uma comunidade em miniatura”, em harmonia com 
as experiências fora do âmbito escolar. (MOREIRA, 1990, p. 54).

Por mais, para ponderar os aspectos que vão impactar de forma signifi-
cativa na formação docente, sob o ponto de vista da formulação do currículo e 
consequente formação dos estudantes que se tornarão cidadãos e futuros atores 
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da construção da sociedade, recorre-se ao trajeto da história, através da qual se 
evidencia que o currículo tem sido uma poderosa ferramenta para os possuido-
res dos meios de controle, benéfico que é como recurso para instrumentalizar a 
mão de obra a serviço do capital.

Nesta perspectiva, Sacristán (2000, p. 48-49) aponta alguns princípios que 
nos ajudam a olhar para um currículo em ação e identificar nele indicativos 
emancipatórios;

a) O currículo deve ser uma prática sustentada pela reflexão enquanto prá-
xis. Ou seja, é fundamental que o processo circular que envolve o planejamento, 
a ação e avaliação direcionem o refletir e o atuar no âmbito currículo em ação. 

b) O currículo deve considerar o mundo real, ou seja, o contexto social 
que inclui os aspectos políticos, econômicos e sociais de um determinado tempo 
histórico. Estes interferem na prática de uma instituição e nas escolhas que faz 
em termos curriculares. 

c) O currículo deve operar em um contexto de interações sociais e cultu-
rais, sobretudo porque o ambiente de aprendizagem é um ambiente social mar-
cado pelas referências do grupo em que se insere a instituição educacional, na 
qual os sujeitos têm seu modo próprio de olhar e interferir na cultura, seja como 
consumidor ou produtor da desta. 

d) O currículo deve assumir seu conteúdo como construção social. Nela 
os educandos se assumem como ativos participantes da elaboração de seu pró-
prio saber, incluindo, também, o saber dos professores.

e) Consequência do princípio anterior, o currículo deve assumir o seu 
processo de criação social e, como tal, é permeado de conflitos causados pelos 
diferentes sistemas de valores, de crenças e de ideias que sustentam ou servem 
de base ao sistema curricular. 

Ao considerar esses princípios, queremos olhar para uma prática curricu-
lar específica, a fim de identificar nela elementos que nos ajudem a compreen-
dê-la como possibilidades de práticas curriculares em uma perspectiva inovado-
ra, com indicativos emancipatórios. Ou seja, aquela que nos ajuda a entender 
o currículo em ação por meio da “práxis, que adquire significado definitivo 
para os alunos e para os professores nas atividades que uns e outros realizam”. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 201).

Logo, no âmbito do contexto educacional e para  formação docente, o 
currículo não pode ser compreendido longe de suas condições reais de constru-
ção, queremos assumi-lo em sua dimensão prática, em construção permanente, 
que assume os educadores e os educandos, como sujeitos protagonistas no pro-
cesso educacional.  Esta dimensão prática do currículo nos ajuda a entendê-lo 
como um processo historicamente situado, resultante de uma série de influências 
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convergentes e sucessivas, coerentes ou contraditórias, geradoras de uma ação 
pedagógica que integra a teoria e a prática, com certo grau de flexibilidade, en-
quanto campo legitimado de intervenção dos professores. A formação continuada 
dos professores no cotidiano da escola ancorada no diálogo e mobilizada pelo 
coordenador pedagógico reafirma a perspectiva democrática, a concepção que o 
território de atuação docente é formativo e que o aperfeiçoamento profissional é 
inconcluso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola atual está fixando sua atenção, sobretudo, em constituir e guiar-
-se sob as bases de um bom currículo escolar, a fim de que possam desenvolver, 
a par com seus educandos, uma aprendizagem de qualidade. Assim sendo, os 
educadores que lidam assim com o instrumento curricular se comprometem em 
estabelecer um compromisso com a veracidade dos fatos, a ficção, a imaginação 
e o lúdico dos discentes, ajudando-os a interpretar sua experiência e a situar-se 
adequadamente no mundo.

Outrossim, conforme seguiu-se no decorrer dos apontamentos realizados, 
tanto do que se discorreu quanto das fontes supracitadas, esta pesquisa logrou 
o êxito de expor as contradições e os conflitos em que se situam as duas propo-
sições, isto é, o currículo escolar e a aprendizagem, que podem ser analisadas 
separadamente, assim como conjuntamente, justificadas mormente com argu-
mentos de igual força e rigor, as quais correm pari passu as práticas discursivas 
na educação. Esse fato pode ser notado facilmente, uma vez que a pedagogia é, 
grosso modo, um conhecimento historicamente situado e integrado aos contex-
tos sociais, culturais e econômicos.

Assim, conforme o artigo foi sendo desenvolvido, concluiu-se que o currí-
culo escolar é muito mais do que um simples instrumento, uma simplória grade 
de disciplinas que devem ser trabalhadas/estudadas no ambiente escolar. Ou 
seja, chegou-se à concepção de currículo ser uma ferramenta que facilita a cla-
reza e a lucidez na organização dos conhecimentos, métodos, recursos e adapta-
ções dos alunos, servindo de ponte entre o que se quer ensinar e o que configura 
a realidade dos alunos em questão.

Por isso, as escolas devem rever suas práticas pedagógicas, assim como 
elaborar novos modelos de ensino que superem os velhos métodos que não pro-
piciam qualquer relação entre os conteúdos ditos e a vida dos alunos. Em face 
disso, percebe-se a necessidade de harmonizar o currículo escolar à realidade 
dos alunos. Assim, quando a escola consegue de bom grado obter êxito neste 
intento, a consequência imediata é tornar-se capaz de trabalhar com destreza 
respeitando a pluralidade dos sujeitos que compõem a sala de aula.
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Destarte, uma educação assim conduzida está à frente das empresas edu-
cativas que limitam suas ações a ensinarem assuntos que os alunos desconhecem 
a importância e do qual nunca se questionaram. Um ensino assim guiado traça 
objetos flutuantes que não orbitam em torno das mentes dos alunos, senão como 
mero adorno aflitivo. Além de estar para além de sua experiência, não exerce 
efeito que não seja o de os estorvar. A educação a qual versou este trabalho é o 
contrário disso. Trata-se de aliar o que quisesse ensinar com os saberes prévios 
do discente, tendo-o em conta e caminhando ao lado dele na busca da com-
preensão. O currículo é a ponte por sobre a qual ambos, professores e alunos, 
podem cruzar as fronteiras tenebrosas da ignorância.
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PRINCIPAIS MUDANÇAS OCORRIDAS NO LIVRO 
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA, ANOS 

FINAIS, NA ÚLTIMA DÉCADA

 Stefânia Caroline Oviedo Lima1

Gilvana Letícia Zambon de Souza2

INTRODUÇÃO

Será verificado em nossa análise o modo como o edital, manual do profes-
sor se apresenta e o quanto evidencia possíveis causas do silenciamento da voz 
dos professores de Língua Portuguesa, que vêm se calando em virtude do uso 
ostensivo dos livros didáticos. Cumpre ressaltar que não é nosso papel elencar prós 
e contras do uso do LD, nem é nossa intenção um reducionismo leviano sobre o 
uso do LD. Entretanto, entendemos que não podemos nos abster de notar que há 
séculos as escolas vêm adotando propostas de reformas governamentais, a maioria 
das vezes sem discuti-las antes de pô-las em prática.  Esperamos que este trabalho, 
com fundamentação teórica de autores possa servir como um alerta para muitos 
professores de LP, que hoje exercem a profissão sem conhecer o histórico do LD.

Com base nessa ideia, foi formulado o seguinte problema de pesquisa: as 
mudanças exigidas pelos editais da última década em relação aos LDs, promo-
vem a interação e, consequentemente, torna a metodologia de ensino e apren-
dizagem mais significativos para os agentes que nele estão envolvidos? De que 
maneira o livro do professor digital converge e diverge em relação ao livro im-
presso? É de fato um livro digital ou apenas o impresso digitalizado?

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como o LD trabalha 
a questão das novas tecnologias, comparando a versão digital com a impressa de 
uma mesma coleção.

Os objetivos específicos são:
a) Comparar os dois manuais – o do livro impresso e a do livro digital 

1 Aluna Regular do Programa de Pós-Graduação em Educação - PGEDU – UEMS - Uni-
versidade Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade de Paranaíba, licenciatura em Letras 
– Português/Inglês UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade de 
Cassilândia e-mail: steoviedo1986@hotmail.com.

2   Aluna Regular do Programa de Pós-Graduação em Educação - PGEDU – UEMS - Uni-
versidade Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade de Paranaíba,licenciatura em Letras 
– Português/Inglês pela FAIJALES e-mail: gizambon@gmail.com.
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– pelos quais se estruturam os livros didáticos. 
b) Verificar os pontos que as duas versões - impressa e digital - se aproxi-
mam e se distanciam.
c) Observar se o manual digital apresenta inovações que de fato favorecem 
o processo de ensino e aprendizagem de LP.
d) Analisar como a utilização das diferentes linguagens que permeiam as 
novas tecnologias se fazem presentes no manual digital.

1 - O CONCEITO DA BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo 
da rede de ensino e instituições públicas e privadas, sendo referência obrigatória 
para a educação básica brasileira, o currículo escolar e as sugestões pedagógicas 
para o ensino fundamental e médio.

A base estabelece os conhecimentos, habilidades e aptidões que todos 
os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Sob a orientação 
dos princípios éticos, políticos e estéticos delineados nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) da Educação Básica, a base agregou o objetivo de orientar a 
educação no Brasil para o desenvolvimento humano integral e a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Sabemos que para o desenvolvimento de competências não basta apenas 
inseri-lasno currículo, precisamos também investir na formação de professores 
para que os planejamentos sejam elaborados para estimular discussões com os 
alunos sobre estratégias de desenvolvimento de competências. O conteúdo dos 
componentes dos currículos. De forma a orientar os alunos a refletirem sobre 
suas características, seus projetos de vida e suas necessidades. 

Segundo Libâneo (2014), as escolas voltadas para a educação integral de-
vem proporcionar atividades pedagógicas culturais e científicas, pois isso deverá 
promover o desenvolvimento cognitivo, emocional e moral de crianças, adoles-
centes e jovens.

Segundo Sacristán (2000), o currículo se forma e ganha sentido quando 
passa por uma várias de transformações, e se constitui como um objeto estabele-
cido na configuração,  implementação e expressão de determinadas práticas de 
ensino, e formado em si mesmo. 

A base nacional (2017) não define a singularidade de cada região, cabe 
a todos os envolvidos no processo da educação local definir com mais profun-
didade, entendendo a importância para o seu estado e para a região e o que os 
alunos devem estudar.

Os educadores do século XXI devem ser capazes de estimular a reflexão 
e ensinar os alunos a usar os conhecimentos adquiridos nas aulas e levar em 
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consideração seu conhecimento de mundo, descobrir seus talentos e buscar o 
aprendizado de forma autônoma. Escreva e conte. Deve cultivar cidadãos glo-
bais que possam enfrentar os desafios do século XXI. (UNESCO, 2015, s.p).

2 - O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL

O termo livro didático no Brasil é definido por meio do Decreto Lei 1.006 
de 30/12/193 8, o que deve ser entendido por livro didático:

Art. 29, § 19 — Compêndios são livros que exponham total ou parcial-
mente a matéria das disciplinas constantes dos programas escola res; 29 
- Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos 
em aula; tais livros também são chamados de livros de texto, livro-texto, 
compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, manual, livro didático. 
(FREITAG, 1987, p. 6)

O PNLD é o programa mais antigo da rede pública brasileira de forneci-
mento de LD aos alunos, e teve início em 1937 com outra nomenclatura. Nesses 
84 anos, o plano foi aprimorado e implementado com diferentes nomes e for-
mas. Atualmente, o objetivo do PNLD é a educação básica do Brasil. Obrigação 
do Estado com a educação: será cumprida por meio da garantia de atender por 
meio de programas suplementares de LDs, transporte, alimentação e saúde, e 
atendimento ao aluno do ensino fundamental (art. 208). A distribuição gratuita 
de materiais didáticos sempre foi entendida como uma das funções do Estado 
no ensino e no fornecimento de livros didáticos.

O PNLD é uma unidade de análise independente, que contém, por sua 
vez, uma definição de políticas públicas de caráter social, como as políticas de 
educação. Desde1980, os estudos sobre a desigualdade social e regional no Brasil 
têm sido consistentes, apontando que a descentralização é um dos processos 
básicos para mudar esse quadro. Entre outras coisas, o método de descentraliza-
ção foi apontado como um passo em direção a mais democratização e equidade 
na distribuição de benefícios sociais, a fim de superar a severa desigualdade que 
se agravou nos padrões de proteção social implantados no Brasil desde 1964. O 
plano para distribuição dos livros e materiais do Ministério da Educação passou 
por vários estágios e foi implementado por diferentes agências.

A origem da relação estado / livro didático remonta no ano de 1938, 
quando o Decreto nº 1.006 instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático 
(CNLD), que criou condições para a produção, importação e utilização dos li-
vros didáticos brasileiros. Em 1945, o Decreto nº 8.460 redefine as funções da 
CNLD e centraliza o direito de legislar sobre os livros didáticos em nível federal. 
Dessa forma, a legislação sobre o assunto está consolidada. Posteriormente, o 
estado passou a controlar a adoção de livros por todas as instituições de ensino 
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em todo o país. Com a criação de comitês estaduais de LD em alguns estados, 
essas funções são gradualmente descentralizadas.

De acordo Matos (2012) O status mercadológico dos livros didáticos ad-
vém da forma como a sociedade os recebe, pois passam a serem considerados 
pela sociedade como referência e o método de ensino o destaca na prática pelos 
professores. Esta ferramenta se restringe como se fosse apenas um produto con-
sumível num gigantesco mercado editorial. Dessa forma, os editores têm sua 
própria direção de ensino teórico, de outro, procuram autores que atendam às 
expectativas dos professores conforme os moldes pedagógicos. Com o tempo, 
esse recurso de ensino foi oficialmente reconhecido por atender a diferentes pú-
blicos, interesses, ideologias e origens históricas.

Pela primeira em 1980, aparece explicitamente a vinculação da política 
governamental do LD com a criança carente, quando são lançadas as diretrizes 
básicas do PLIDEF (Programa do Livro Didático - Ensino Fundamental), pos-
teriormente acrescidas do PLIDEM e PLIDESU, respectivamente programas do 
livro didático para o ensino médio e supletivo. Com esse programa, se procura 
“colaborar no desempenho da política governamental e cultural do país, dan-
do assistência ao alunado carente de recursos financeiros” (MEC/FENAME: 
PLIDEF - Programa do Livro Didático, Brasília, 1980, p. 1, ‘gestão do Ministro 
Eduardo Portela). (FREITAG, 1987, p.08)

Com a evolução da educação brasileira, por conta das importantes trans-
formações do sistema educacional no Brasil.

[...] os anos de 1970-1980 apresentou crescimento que foi um primeiro 
resultado da política educacional do Governo implantada no período que 
sucedem a revolução de 64em nosso país e que, ampliando o número de 
anos de escolaridade a um contingente da população pretendeu fazer pas-
sar a ideia de uma educação que se “ democratizava” , porque fazia au-
mentar as chances de igualdade de condições. (GERALDI, 1991, p. 116)

O aumento do número de alunos exigia maior quantidade de professores. 
Surgiram, então, como afirma Geraldi, professores formados em cursos rápidos 
e sem embasamento teóricos, esses docentes chegaram às escolas e constituíram 
um novo olhar a respeito do sistema de ensino mostrava-se despreparado em 
administrar. 

Nessa conjuntura que o LD foi inserido para suprir as lacunas da forma-
ção, estabelecendo roteiros pré-construídos, conteúdos selecionados e respos-
tas, Geraldi (1997) disse que se tornou portanto, asaída para a situação onde o 
professor fica despreparado em determinado momento: basta dar um livro para 
ele transmitisse aos estudantes tudo o que precisam. Segundo Coracini (1999), 
a existência dos LDs é amplamente estabelecida durante as aulas, e em várias 
situações constitui comoúnico meio de leitura para os professores, pois segundo 
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pesquisas, os professores que trabalham com ele costumam não ter o hábito de 
leitura de grandes proporções e fontes variáveis.

Além disso, devido às grandes lacunas na política de educação, o LD 
acabou cumprindo o papel de ferramenta profissional, mesmo que não fosse sua 
função. Portanto, um mecanismo que deve ser visto de forma crítica para orien-
tar o ensino. Tudo isso reflete o descaso com a educação e a profissionalização 
docente no Brasil. Tendo em vista que o LD, bom ou ruim, é admitido como 
ocupando espaço inegável, o MEC por meio do PNLD institucionalizou políti-
cas para avaliar a compra e distribuição dos LDs do ensino fundamental, a des-
peito da influência das editoras, criando, assim poderosos jogos de marketing, 
sendo que os parâmetros de seleção de uma escola nem sempre são os mesmos 
que os propostos pelo plano, no entanto, tronam-se obrigatórios ou excluídos.

Embora tenha sido criticado nos últimos anos, muitos professores o 
consideram um apoio para auxiliar no seu trabalho docente, portanto, não pode 
ser simplesmente descartado. Argumentando isso, reitera-se que Geraldi (1997) 
diz que não é o professor que adota os livros didáticos, mas os professores são ado-
tados por eles,devido a vários fatores, um deles é a facilidades que ele proporciona.

Dada à importância dos livros didáticos na vida escolar brasileira, podemos 
refletir sobre como o MP é apresentado nos editais dos PNLDs,como os livros di-
dáticos são inseridos no espaço escolar,a função desse material em sala de aulae a 
forma como o LD interfere na atuação do professor de português, principalmente 
no que se refere à autonomia do docente como essa autonomia ou falta delareflete 
no educando pela mobilização dos processos de avaliação trazidos no edital de 
2020. Evidentemente, a intenção aqui não é findar o assunto, mas apontar alguns 
problemas para fazer uma observação crítica desse objeto. 

3 - AS MUDANÇAS OCORRIDAS NOS EDITAIS DE 2011, 2014, 
2017, 2020

Com as mudanças na sociedade, no âmbito tecnológico e na produção 
de serviços e conhecimentos, exige-se que a escola possibilite a integração dos 
alunos nessa nova estrutura social, cujas dimensões fundamentais se pautam na 
preparação deles para a cidadania e para o trabalho. Essas mudanças influen-
ciaram para que, em 2017, com a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, 
os manuais sofressem alterações para que os educandos pudessem dar conti-
nuidade aos seus estudos de forma a aprimorar seus conhecimentos. Com isso, 
tornou-se necessário atender novas exigências para o Ensino Fundamental, que 
se pautam no ensino voltado para as competências do aluno, cuja meta reside na 
participação ativa deste e não na apreensão passiva de conhecimentos. 

Diante dessa meta, foi crucial que o professor adotasse uma nova postura 
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pedagógica, a de pesquisador e não a de mero transmissor de conhecimentos, o 
que pode reforçar a importância de sua participação em formação continuada. 
Essa postura, a ser adotada pelo professor, tende a contribuir, num primeiro mo-
mento, para que ele assuma um novo olhar frente aos materiais didático-pedagógi-
cos que se fazem presentes na sua prática docente, a exemplo dos editais de 2020, 
principalmente. Nesse sentido, podemos destacar como sujeitos dessa construção 
o professor, o aluno e os materiais que se prestam à orientação pedagógica. 

Nesse contexto, o MP passa a ser visto, tanto pelos seus produtores, quan-
to pelos professores, como um instrumento destinado à consulta e que oriente 
à compreensão dos aspectos teóricos e metodológicos que embasam o LD, ca-
bendo ao professor apenas executá-lo. Essa crença provém, (CORACINI, 1999, 
p.37) é claro, da certeza de que o autor do livro-texto conhece melhor do que ele, 
professor, o que deve ser ensinado e, portanto, ele, professor, se sente autorizado, 
para não dizer instado, a obedecer. 

Os manuais de 2011, 2014, 2017 e 2020 impresso e digital, que é com-
preendido como destinado ao professor, cuja função inicial é apoiar o educador, 
fornecendo informações relevantes no que se refere aos princípios teóricos e me-
todológicos que embasam o LD, apresentam consideradas mudanças.

No ano de 2011, das 26 obras que passaram pelo processo de inscrição 
e avaliação de coleções didáticas destinadas aos alunos e professores dos anos 
finais do ensino fundamental da rede pública, 16 foram aprovadas. Em 2014, 23 
obras submetidas à aprovação e 12 formas aprovadas. Em 2017, das 21 obras 
submetidas à aprovação, apenas 6 foram aprovadas para o processo de escolha e 
em 2020, das 16 obras submetidas à aprovação, apenas 6 foram aprovadas.

Em vista disso, observamos que no decorrer dos anos, menos obras foram 
submetidas às avaliações e menos obras foram aprovadas para o critério de es-
colha.Em relação ao MP, em 2011 havia somente o manual impresso, em 2014 
surgiu o manual digital com pouca utilização, em 2017 o manual digital ganha 
mais força, até que em 2020se sobressai ao manual impresso.

Em relação ao período de utilização das obras didáticas, há uma mudança 
significativa, nos anos de 2011, 2017 e 2017 as obras eram usadas durante três 
anos: 2011 a 2013; 2014 a 2016; 2017 à 2019. Já em 2020 esse período se estende 
por 4 anos de utilização: 2020 a 2023. 

Quanto à caracterização das obras, em 2011o livro era considerado não 
consumível com exceção ao material de espanhol e inglês, que eram tidos como 
consumíveis. Nos anos de 2014 a 2019os livros eram tidos como reutilizáveis e 
o material de espanhol e inglês permaneciam consumíveis. No entanto, ano de 
2020, todos os livros são reutilizáveis, inclusive o de inglês, e o livro de espanhol 
não é mais oferecido.
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Ainda em relação a caracterização das obras, em 2011 os editais orienta-
vam que as obras didáticas deveriam apresentar o livro do aluno e o MP impres-
so. Em 2014, a sugestão é que as obras apresentassem dois tipos de coleções: 
Tipo 1: conjunto de livros impressos, tipo 2:Conjunto de Livros impressos acom-
panhados de conteúdo multimídia.

Em 2017, o edital também orienta que as obras sejam de dois tipos: Tipo 
1: Livro impresso do estudante, manual do professor impresso e manual do pro-
fessor multimídia; tipo 2: Livro impresso do estudante e manual do professor. 
Nesse formato é acrescentado o manual do professor multimídia.

Em 2020, o edital é apresentado com considerada modificação, as obras 
deverão se apresentar de três tipos: Disciplinares, interdisciplinares e projetos 
integradores, elaborados com base na BNCC.

Em relação aos critérios de avaliação, MP, propostos pelos editais dos 
anos analisados, observa-se em2011 e2014: 

Manual do Professor deve subsidiar o uso do livro didático explicitar pres-
supostos teóricos e metodológicos; 

- Descrever os objetivos a serem atingidos nas atividades propostas e aos 
encaminhamentos necessários; 
- Apresentar subsídios para a avaliação dos resultados de ensino; 
- Articular o livro didático e os demais materiais didáticos distribuídos por 
programas oficiais; 
- Fornecer subsídios para a atualização e formação docente.Em 2017, há 
apenas dois itens que foram alterados em relação aos editais de 2011 e 
2014:
1. Apresentar reflexões sobre avaliação da aprendizagem de LP de acor-
do com a DCNg - Educação Básica e DCN - Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos; 
2. Explicitaras articulações entre o MP impresso e o MP multimídia, para 
as obras Tipo 01.

Um ponto de destaque é o MP de 2020 que no item: c) sequências didá-
ticas, tópicos a serem desenvolvidos I.: as obras disciplinares deverão propor 
uma avaliação de 10 questões, por bimestre, múltipla escolha ou aberta. II. Deve 
apresentar gabarito das avaliações propostas com orientações para o professor 
sobre como interpretar as respostas dos alunos e como reorientar seu planeja-
mento a partir dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando as mudanças ocorridas no edital do PNLD de 2020 com 
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ênfase no MP, nota-se um anulamento da voz do educando em relação ao livro 
didático. O professor está cedendo o seu espaço ao livro. Tal fato nos faz pensar 
nos faz pensar na live do professor da UNICAMP, Luiz Carlos de Freitas, em 
que cita Saviani: “Na pedagogia tecnicista dir-se-ia que é o processo que define o 
que educadores e educandos devem fazer e, define também, quando e como o 
farão.” Professor Luiz Carlos compara a educação tecnicista com a educação de 
agora, incorporada às novas tecnologias. Agora são os novos elementos digitais 
quem exercem o mesmo poder da educação tecnicista.

Após análise, torna-se necessário repensar o modo como esse manual tem 
influenciado a prática docente, consoante ao pensamento de Zabala (2010), sob 
uma perspectiva uniformizadora e seletiva, o que interessa são determinados resul-
tados em conformidade com certos níveis predeterminados. Quando o ponto de 
partida é a singularidade de cada aluno, é impossível estabelecer níveis universais. 

E esse fator evidencia algo preocupante nas discussões acerca do processo 
de avaliação pela comunidade escolar, visto que cabe ao professor gerenciar os 
passos, os avanços e a trajetória evolutiva de cada aluna, haja vista que está em 
contato com o educando.

Como vimos, o livro didático é um recurso privilegiado nas escolas e, em 
alguns casos, até mesmo o único material de leitura para professores e alunos, 
é necessário utilizarcom cautela, pois no processo de hierarquização educacio-
nal, é o docente quem pode direcionar assertivamente o processo evolutivo dos 
alunos. Sendo assim, entende-se que é necessário que o professor reflita sobre o 
seu próprio lugar o e lugar do livro didático no processo ensino e aprendizagem.
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A COOFICIALIZAÇÃO DE LÍNGUAS NO BRASIL

Marilei Marques1

Michele Schneiders2

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) reali-
zado em 2021 no Curso de Letras - Português e Inglês da Universidade Estadual 
do Paraná (UNESPAR) Campus União da Vitória - PR, a qual teve como objeti-
vo expor ações e políticas linguísticas no âmbito da cooficialização de línguas no 
Brasil. O reconhecimento e resgate das línguas minoritárias, sejam elas autócto-
nes (línguas indígenas) ou alóctones (línguas de imigração), são parte do projeto 
de cooficialização de línguas no Brasil para que seja possível a manutenção da 
identidade cultural dos falantes e da sociedade.

Compreendendo que o Brasil é um país heterogêneo linguisticamente e 
culturalmente, nossa pesquisa norteia-se a partir dos seguintes questionamentos: 
Quais línguas existem no Brasil e quais as políticas linguísticas existentes no âm-
bito da cooficialização das línguas? Para chegarà resposta dos questionamentos, 
analisamos regiões que iniciaram o processo da cooficialização e que possuem 
forte presença de contato entre línguas. 

É de suma importância a compreensão a respeito do funcionamento dessas 
línguas presentes de modo ativo dentro dos espaços sociais, além disso, enaltecer os 
trabalhos feitos por pesquisadores pode despertar mais interesse por parte de outros 
órgãos, além das abordagens nos espaços acadêmicos. Devemos pôr em evidência 
os projetos e iniciativas que contribuíram para trazer o assunto ao conhecimento de 
outras pessoas, para que seja possível demonstrar e apresentar a variedade linguísti-
ca e cultural que se apresenta no Brasil, desmistificando o mito de país monolíngue.  

2 BRASIL: UM PAÍS DE DIVERSIDADE LINGUÍSTICA

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a 
estimativa é que existam, no Brasil, cerca de 274 línguas indígenas e em torno 
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de 56 línguas de imigração (ALTENHOFEN, 2013). Calcula-se também que 
desde que os portugueses aportaram aqui, mil línguas foram extintas. Após in-
vestigação, é possível dizer que as línguas remanescentes, em sua totalidade, são 
minoritárias. Por isso, não é possível afirmar que o Brasil é um país monolíngue 
ou que aqui se fala somente português. O cenário brasileiro é marcado por uma 
forte presença do bilinguismo e o plurilinguismo.

Dentre as línguas indígenas, é possível destacar o tucano, baniwa, kai-
gang, guarani, yánomami, terena. Dentre as línguas de imigração, destaca-se o 
hunsriqueano, westfaliano, ucraniano, polonês, vêneto, talian, pomerano. 

Nesse sentido, tornar necessário o processo de cooficialização de uma 
língua minoritária é sinônimo de possibilitar a preservação da identidade dos 
falantes dessa língua, além de garantir o uso da língua em espaços públicos e a 
possibilidade de prestar o atendimento através dela.  

Segundo Calvet (2002, p. 145), políticas linguísticas são definidas como 
“um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre línguas e vida 
social, e planejamento linguístico a implementação prática de uma política lin-
guística”. A partir das políticas linguísticas é possível instaurar o reconhecimen-
to de uma ou mais línguas por meio de um instrumento legal.

3 METODOLOGIA

Nossa pesquisa caracteriza-se como básica, pois objetiva gerar conheci-
mentos e interpretação de dados, sem aplicação. Quanto aos procedimentos, 
valeu-se de pesquisa bibliográfica e documental, com um viés descritivo analíti-
co. Essa abordagem descreve os fatos e fenômenos de determinada realidade a 
partir de uma série de informações(GERHARD, 2003, p. 103), e uma vez que 
a língua é um objeto mutável, subjetivo, alguns documentos oficiais e históricos 
foram analisados para identificar pressupostos que apontem fenômenos linguís-
ticos no contexto social.

Segundo Silveira e Córdova (2009, p. 32), “As características da pesquisa 
qualitativa são: objetivação do fenômeno, hierarquização das ações de descrever, 
compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em determi-
nado fenômeno”. 

A pesquisa contou com análise de dois materiais, a saber, “Observatório 
da Educação na Fronteira - Mapas Linguísticos”, sob autoria de Márcia R. 
P. Sagaz e Rosângela Morello (2014) e “Leis e Línguas no Brasil. O processo 
de cooficialização e suas potencialidades” organizado por Rosângela Morello 
(2015). As obras objetivam apresentar as línguas que circulam nas zonas de fron-
teira e proporcionar alternativas de alteridade linguística aos professores e alu-
nos pesquisados que não têm o português como língua materna. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O Brasil é um país marcado pela diversidade. Além do português, em 
diferentes regiões do país, são faladas línguas indígenas e de imigração.  
Atualmente, muitas delas já passaram pelo processo de cooficialização e outras 
estão em andamento. O início da cooficialização das línguas foi no estado do 
Amazonas, precisamente no município de São Gabriel da Cachoeira, com as 
línguas Baniwa, Nheengatu e Tukano em 2002. Conhecida como a região mais 
plurilíngue do continente americano, o Alto Rio Negro apresenta muitos falan-
tes bilingues, uma vez que as regras do matrimônio se baseiam na Exogamia 
Linguística, ou seja, determinam que o homem case com uma mulher falante de 
uma outra língua.

Podemos verificar, na Tabela 1, o marco inicial do processo de cooficia-
lização das línguas, ocorrido no município de São Gabriel da Cachoeira/AM, 
depois do reconhecimento das três línguas indígenas, outras línguas autóctones 
posteriormente também foram reconhecidas em outros estados, contempladas 
pelos referentes decretos de leis municipais.

Tabela 1 - Processo de Cooficialização das Línguas Indígenas

Fonte: IPOL (2021)

São Gabriel da Cachoeira tem um território de 112 mil km², 95% da po-
pulação é de origem indígena e vive neste espaço geográfico. É neste contexto 
que se falam vinte e duas línguas indígenas, de quatro troncos linguísticos di-
ferentes (Tupi-guarani, Tukano Oriental, Maku e Amuak). De acordo com o 
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Instituto Socioambiental (ISA), estas três línguas não são somente de grupos 
específicos, são línguas de comunicação entre diferentes grupos que percorrem 
áreas importantes como os rios regionais.

O Tukano é entendido como língua franca, faz parte da família Tukano 
Oriental e engloba no mínimo dezesseis línguas. Com estimativa de vinte mil indi-
víduos que residem na cidade de São Gabriel da Cachoeira e nos rios de entornos.

Segundo Morello (2015), o nheengatu (“língua boa”) está ligada a Língua 
Geral Amazônica que nos séculos XII e XVIII foi muito difundida no estado do 
Maranhão e Pará, sendo falada até a atualidade, principalmente na bacia do rio 
Negro (rios Uaupés e Içana). Além de constituir um instrumento de afirmação 
étnica dos povos que perderam suas línguas, é língua veicular de povos indígenas 
e não-indígenas.

De acordo com o censo do IBGE (2010), a língua baniwa tem mais de 
cinco mil falantes que habitam a região do Baixo Içana e Alto Içana. Pesquisas 
mostram que atualmente os baniwa participam ativamente no movimento indí-
gena da região.

O processo de cooficialização é atuante e novas conquistas surgem após 
novos Inventários Linguísticos, esses são instrumentos de preservação, neste 
caso, da língua que é um bem imaterial e necessita de valorização e salvaguarda. 
Concernente com o IPHAN,

O Inventário Nacional da Diversidade Linguística é uma política voltada 
para o reconhecimento da diversidade linguística como patrimônio cultu-
ral, por meio da identificação, documentação e ações de apoio e fomento. 
Por ser um instrumento com a dupla finalidade de pesquisar as línguas e 
reconhecê-las como patrimônio cultural, o INDL visa ao mapeamento, 
a caracterização e o diagnóstico das diferentes situações relacionadas à 
pluralidade linguística brasileira. Ou seja, para que uma língua seja in-
cluída no Inventário, é necessário, antes de tudo, produzir conhecimento 
sobre ela, documentar seus usos e realizar um diagnóstico sobre as suas 
condições de vitalidade. A produção de conhecimento sobre as línguas, 
incluindo a documentação audiovisual e os diagnósticos sobre vitalidade 
linguística, é elemento estruturante dessa política, pois parte considerável 
das línguas existentes ainda é pouco conhecida (IPHAN, 2014, p. 01).

A Tabela 2 nos traz um panorama sobre as línguas alóctones, ou seja, 
relacionadas às línguas de fora - de imigração. 
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Tabela 2 - Processo de Cooficialização das Línguas Alóctones (Pomerano)

Fonte: IPOL (2021).

O Espírito Santo foi o primeiro a realizar audiências e debates acerca do 
processo de reconhecimento do pomerano, além de ter sido o primeiro municí-
pio a realizar um censo linguístico. Em parceria com o IPOL, o censo aponta 
que em torno de 85% dos habitantes desse território falam o idioma, e destes, 
79% se identificam com o pomerano (MORELLO, 2015).

Outra língua cooficializada no Brasil é a variedade linguística do italiano, 
denominada Talian.Na tabela 3, apresentamos os municípios que já apresentam 
essa língua cooficializada.

Tabela 3 - Processo de Cooficialização das Línguas Alóctones (Talian)

Fonte: IPOL (2021).
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O Talian é constituído de uma mistura do dialeto Vêneto italiano com o 
português falado no Brasil. A língua foi pleiteada pelo IPOL em 2004 e teve um 
papel importante na abertura de política patrimonial para as línguas brasileiras. 

A partir do Decreto Federal nº 7.387, de 09 de dezembro de 2010, que 
instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o Talian ao lado 
do guarani, mbya e o assurini, receberam o Certificado de Referência Cultural 
Brasileira. Atualmente o Talian tem uma gramática, dicionário e conta com pu-
blicações específicas como: Revistas, jornais e programas de rádio, sendo falado 
nas produções de grupos teatrais e musicais, nas poesias, e é ensinado em algu-
mas universidades brasileiras, além do mais, a Câmara da cidade de Serafina 
Corrêa é um órgão acolhedor do bilinguismo, proporcionando sessões especiais 
na língua Talian (MORELLO, 2015).

Na tabela 4, apresentamos outras línguas alóctones, decorrentes da imi-
gração do continente europeu, atualmente, através de decretos municipais en-
contram-se cooficializadas.

Tabela 4 - Processo de Cooficialização das Línguas Alóctones (Alemão)

Fonte: IPOL (2021)

Na cidade de Pomerode (SC), a língua alemã é ofertada em algumas es-
colas municipais, em 2011 o ensino bilíngue (português e alemão) passou a ser 
ensinado a partir do 2º ano do Ensino Fundamental (MEC, 2015).

O município de São João do Oeste recebeu o título de capital catarinense 
da língua alemã, a estimativa é de que 93% da população da cidade fala alemão, 
e pelo menos 97,5% entende a língua, pois é matéria ensinada em sala de aula 
desde as séries iniciais.

O Hunsriqueano / Hunsrik falado no Brasil é uma variedade de língua 
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alemã, trazida pela imigração e se concentra, principalmente, no Sul do Brasil. 
É considerada parte do Patrimônio Histórico e Cultural desde 2012 no Rio 
Grande do Sul e Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina desde 2016. O 
Hunsriqueano está em processo de cooficialização no município de Treze Tilhas 
(SC) e Nova Hartz (RS). O Inventário da Língua Hunsrückisch (hunsriqueano) 
é um projeto, fruto de uma parceria entre o IPOL, IPHAN e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que após ser contemplado por Edital 
ganhou título de Língua Brasileira de Imigração, reconhecida como referência 
cultural brasileira (MORELLO, 2015; IPOL, 2019).

O Dialeto Trentino, originário do italiano, foi trazido pela imigração para 
a cidade catarinense de Rodeio (SC), por volta de 1875. Para Morello (2015), a 
questão de posição a qual a língua ocupa em um processo histórico é um fator 
que pode promover ou impedir a circulação de línguas, por isso se faz tão neces-
sário trabalhar alteridade linguística, trazendo a compreensão de que as línguas 
se constituem uma na outra, pois nunca houve e nem haverá uma língua pura. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo dessa pesquisa foi expor as políticas linguísticas para o fomento 
do plurilinguismo, assim como o resgate da cooficialização de línguas, as quais 
afirmam a identidade étnico-cultural. Para esse fim, efetuou-se uma investigação 
em que foi possível refletir e apresentar, sob a perspectiva crítica, os trabalhos já 
desenvolvidos nessa área da linguística.

De acordo com Oliveira (2016, p. 386), 

Construir políticas linguísticas, então, é participar da construção do futuro 
das sociedades, e mais especificamente da nossa sociedade; fazer política 
linguística, pela própria noção de intervenção sobre as línguas, sem a qual 
ela não existe, é atuar para um mundo mais justo neste campo específico 
das línguas e dos seus usos, mais plural, mais democrático e mais aberto à 
ecologia de saberes humanos. É reconhecer que também no campo do uso 
das línguas há constantemente assimetrias de poder que favorecem a uns 
e calam os outros, assimetrias que constantemente combateremos com os 
instrumentos da planificação ou planejamento linguístico, numa guerra 
que finalmente não temos (historicamente) como ganhar definitivamente, 
mas na qual podemos vencer muitas batalhas importantes, “combatendo 
o bom combate”

Cabe mencionar que algumas das línguas apresentadas ao longo da pesqui-
sa não contém ortografia estabelecida, sendoexclusivamente, orais. Atualmente, 
o hunsriqueano e o Talian já possuem um sistema de escrita desenvolvido por 
estudiosos através de projetos e iniciativas que visam criar uma grafia para efeti-
var o uso de qualquer falante. 
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Diante desse fenômeno multifacetado, ativo e multidimensional, a pes-
quisa constatou que o Brasil, sem dúvidas, é um dos países com uma diversidade 
linguística e cultural própria, não sendo possível afirmar que é um país onde se 
fala somente o português. 

As leis brasileiras, juntamente com ações internacionais têm favorecido 
grandemente a integração dos povos, todavia, muito ainda há para se fazer dian-
te da pluralidade brasileira, ações como o resgate das línguas, a cooficialização 
e reconhecimento das minorias são estratégias essenciais à manutenção e revi-
talização. Conclui-se o quão fundamental é o fomento às políticas públicas, que 
tem contribuído muito na união dos povos ao invés da segregação.    

REFERÊNCIAS

BRASIL. CONSTITUIÇÃO.  Constituição da República Federativa do Bra-
sil. Brasília: DF, 1988.

CALVET, L. J. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 
2002.

IPOL (INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM 
POLÍTICA LINGUÍSTICA). Disponível em <http://ipol.org.br/>. Acesso 
em: 13 de Setembro de 2021.

IPHAN (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL). Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/deta-
lhes/140>. Acesso em 11 de Outubro de 2021.

MORELLO, R. et al. Leis e Línguas no Brasil: O Processo da Cooficialização 
e suas Potencialidades.Santa Catarina: Florianópolis. IPOL. 2015.

SAGAZ, M. R. P; MORELLO, R. Mapas Linguísticos: Observatório da Edu-
cação na Fronteira. Ministério da Educação, Governo Federal. 2014.

SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. A pesquisa científica. In: GERHARDT, T. 
E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa.  Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
2009.

OLIVEIRA, Gilvan Müller de. Políticas Linguísticas: uma entrevista com Gil-
van Müller de Oliveira. ReVEL, v. 14, n. 26, p. 382-399, 2016. Disponível em: 
http://www.revel.inf.br/files/e92f933a3b0ca404b70a1698852e4ebd.pdf. Aces-
so em: 25 jul. 2022.



LETRAMENTO EM TEMÁTICAS DA MORTE

Ivete Iara Gois de Moraes1

Prof.ª Dr.ª Márcia Amaral Corrêa UghiniVillarroel2

Karen Selbach Borges3

Ana Joceli da Silva de Matos4

1. DESACOMODANDO O PENSAMENTO

Amanhecemos. Despertamos, escovamos os dentes. Tornamos o primeiro 
banho do dia a que se segue o café da manhã. Conversamos com a mu-
lher ou a mulher com o marido. Informamo-nos das primeiras notícias. 
Saímos de casa. Andamos na rua. Cruzamos com pessoas que vão, que 
voltam. Paramos no semáforo. Esperamos a luz verde cuja significação 
aprendemos na infância e em momento nenhum nos perguntamos ou nos 
indagamos em torno de nada das coisas que fizemos. Dos dentes que es-
covamos, da ducha que tornamos, do café que bebemos (a não ser que 
tenhamos reclamado algo coque saiu da rotina), da cor vermelha do se-
máforo por causa da qual paramos sem também nos perguntar, em outras 
palavras: imersos na cotidianeidade, marchamos nela, nas suas “ruas”, 
nas suas “calçadas”. Sem maiores necessidades de nos indagar sobre nada 
(FREIRE, 1997, p. 83).

Há necessidade de indagarmos, de nos indagarmos (indague-se, sempre). 
Não é ao acaso que Paulo Freire (1921-1997), através de sua pedagogia crítica está 
na tinta desta escrita, em cada palavra, misturando-se às ideias e sentimentos que 
há muito estavam encarcerados em pensamentos, para agora se tornarem vivos 
em pretensões textuais que nada têm de ousadas e/ou inovadoras. São apenas 
recortes de um olhar humilde sobre demandas de origem humana, que urgem pela 

1 Enfermeira. Mestranda do Curso Profissional em Informática na Educação do IFRS Cam-
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3 Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
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construção de uma capacidade de analisar a morte como uma realidade humana, 
social, histórica e cultural, capaz de ser observada intrinsecamente dos sujeitos 
para com o espaço e tempo extrínsecos. Neste sentido, para compreender esta aná-
lise, partimos do pressuposto de que “estudar é desocultar, é ganhar a compreen-
são mais exata do objeto, é perceber suas relações com outros objetos. Implica que 
o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem 
recria”, estudar a morte, neste sentido, é o verdadeiro desafio do ponto de vista psi-
coeducacionalhumanizador (FREIRE, 1997, p. 23). A proposta de refletirmos e 
analisarmos a questão da morte na educação a partir de Paulo Freire e, no sentido 
de Viktor Frankl, se materializa através de referências ligadas à temática proposta, 
incitando o leitor a construir um arcabouço teórico que sustente uma ponderação 
humana sensível, libertadora, multifocal e interdisciplinar sobre estas temáticas.

O desafio é que ambos, espaço e tempo atuais, permeados por perdas hu-
manas esentimentos complexos, desencadeados pelos tempos pandêmicos de 
contaminação pelo CoV (SARS-CoV-2) desde dezembro de 2019, desencadeou 
no cotidiano mundial  a patologia da COVID-19, relatada pela primeira vez em 
Wuhan, província de Hubei, China5 e, após disseminando-se nos mais diversos 
contextos através do adoecimento e, de inúmeras perdas por mortes humanas. 
Neste sentido, indague-se: - Qual o sentido deste fato para a vida humana de/no 
mundo atual? Afirmamos que não poderemos responder esta questão por uma 
única via. Esta é uma contestação de ordem singular, onde cada ser humano terá 
um entendimento diferenciado, em tempos e espaços complexos de vivências co-
letivas. Portanto, o sentido deste fato, parte do singular e se dirige ao coletivo, 
invadindo espaços onde uns estão impreterivelmente ligados aos outros pela capa-
cidade de virulência do CoV (SARS-CoV-2), pelo isolamento social ou através do 
adoecimento, através da possibilidade da morte, sua ou de outrem e, da perspecti-
va de sobrevivência com possibilidade de sequelas (físicas, econômicas, políticas, 
sociais, culturais, psicoemocionais). Toda esta complexidade suscita enigmas, in-
terrogações de interpretação e de ação, que exigem múltiplos olhares, abordagens 
diferenciadas que questionem os “ângulos em que o para que, intimamente ligado 
ao como, ao em favor de que e, de quem, ao contra que e contra quem conhecer é 
o centro orientador mesmo da delimitação do que conhecer”, relacionados à esta 
nova configuração pós pandêmica (FREIRE, 1978, p. 112).

5 “Os coronavírus (CoVs) são vírus de RNA que causam doenças respiratórias e entéricas 
com patogenicidade variável em humanos e animais” (LATINNE et al, 2020).  LATINNE, 
Alice et al. (25 de agosto de 2020). «Originandcross-speciestransmissionofbatcoronaviru-
ses in China». Nature Communications (em inglês). 11 (1). 4235 páginas. Bibcode:2020 
NatCo..11.4235L. ISSN 2041-1723. PMC 7447761 Disponível: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC7447761/ Acesso em 24 de jul. 2022.



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

192

1.1. Situando o Lugar Morte na Vida

A invasão da morte em nossas vidas através de tecnologias digitais e mídias 
sociais, colocou diante de todos a imagem da morte. Esta morte tão evidente, nos 
fez refletir e oportunizou esta escrita. Entenda as questões sopesadas e, das quais 
propomos uma reflexão: -Qual o lugar da morte na sua própria história de vida? 
-Quantas perdas você vivenciou ao longo do seu ciclo vital e durante este período 
pandêmico que estamos vivendo? Em suas vivências acadêmicas e profissionais, 
a morte se fez presente de alguma forma? Não há nisso nada além de uma possi-
bilidade de constatação humana além disso, nenhuma pretensão de especialidade 
acadêmica torna possível uma única resposta ao que indagamos. Nossa reflexão 
é a deque há um mundo de interrogações com múltiplas respostas onde “agora, 
falta a nós todos, de modo geral, exatamente esse gosto de indagar, esse gosto de 
pesquisar. Ora, educar é pesquisar também. É buscar, é procurar”, é refletir, mes-
mo que a temática proposta seja a da morte, seja na vida e na realidade, seja nos 
espaços acadêmicos entre alunos e professores (FREIRE, 2013, P. 81). 

Constatamos que, este lugar da morte na educação se fez ausente em 
grande parte até o momento atual, porém, durante a pandemia, na maior par-
te do tempo este seria um argumento necessário ao enfrentamento das perdas 
humanas, notadamente nos últimos anos pandêmicos. Houve e há urgência em 
inserirmos a morte no diálogo humano pois, adoeceram e morreram colegas, 
professores, alunos, familiares nas escolas. Além disso, a morte televisionada, 
transmitida online repetidamente, confrontou-nos com a perda e o luto, seja 
nosso, seja de outras pessoas. Há uma interrogação acerca da morte ser uma 
questão tão relevada ao plano do silêncio, ao mundo da evitação, aos espaços 
proibidos ou moldados à parâmetros religiosos e místicos. Esta temática se faz 
ausente na maior parte dos espaços educacionais. Assim, se faz pertinente inda-
garmos: - Porque, nos bancos acadêmicos, mesmo na área da Saúde, pouco ou 
quase nada se fala sobre a morte e o morrer? O que fez e faz com que a morte 
seja relegada à marginalidade nos bancos acadêmicos e educacionais?

Reconhecer que a Educação é um dos locais onde a morte deveria estar 
ligada aos objetos de ensino e aprendizagem, é delinear que o conhecimento 
humano não deve negligenciar o sentido da morte para a vida humana, não se 
deve excluir do ciclo de vida a própria morte. Vamos refletir que, em se tratando 
de ensino e aprendizagem, “quanto mais se problematizam os educandos, como 
seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados, inclusive de 
estudar sobre as questões que envolvem a morte nos ciclos da vida” (FREIRE, 
1987, p. 45). Assim sendo, haveria inúmeras possibilidades para que, em meio 
ao quadro negro e ao giz colorido, a morte e todos os seus processos, se tor-
nassem um instrumento de conhecimento, de ensino e humanização temática, 
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introduzido nos currículos escolares, saindo do plano teórico e sendo vivencia-
do, experenciado, problematizado na vida. 

Salientamos que seria preciso nos libertarmos de preconceitos, de religiosi-
dades estanques, de arbitrariedades e limitações para demandas que necessitam de 
estudos por meios próprios e coletivos, construindo saberes e fazeres que não estão 
postos nas práticas educacionais atuais de forma específica. Seguiremos questio-
nando-nos: -Qual seria o sentido da morte para a Educação humana, qual o sen-
tido que a própria Educação poderia encontrar ao trazer a morte para dentro dos 
diversos espaços pedagógicos? Seria possível que as temáticas da morte possam 
habitar a vida de alunos e professores, adquirindo seu espaço natural a partir do 
ciclo vital de forma harmônica, sem conflitos? Em respostas a estas interrogações, 
é imprescindível termos a noção de que “mais ainda, que o necessário ensino des-
ses conteúdos não pode prescindir do crítico conhecimento das condições sociais, 
culturais, econômicas do contexto dos educandos” (FREIRE, 1997, p. 46). 

Na medida em que o sujeito percebe-se como um ser finito, concebe que 
vida e a morte são processos que exigem experienciação de forma solidária e 
sensível, de amorosidade e reverência humana. É necessário dialogar, vivenciar 
a vida e a morte em respeito à história de vida de cada ser vivo. Este diálo-
go é o diferencial entre incluir a vida na morte e, conceber a morte na vida. 
Professores, alunos, colaboradores do ambiente educacional adoeceram e mor-
reram, em grande escala, perdemos familiares, amigos, colegas de trabalho, não 
podemos silenciar esta perda, nem deixar de vivenciarmos este enlutamento. 
Relembramos que, nós ainda estamos à mercê do adoecimento e da morte cau-
sada pela COVID-19, ainda estamos sob esta realidade mundialmente, não po-
demos banalizar as estatísticas e os dados Científicos atuais. Estas perdas, seu 
processo vivencial de enlutamento, têm que ser sentidos, chorados, falados, como 
um fato que nos mobilizou, sensibilizando a todos nós, sem exceção. Somos tes-
temunhas vivas diante da possibilidade de nossa própria finitude ou de outrem. 
Nesta perspectiva, é imperativo refletirmos que “a linguagem que usamos para 
falar disto ou daquilo e a forma como testemunhamos se acham, porém, atra-
vessadas pelas condições sociais, culturais e históricas do contexto onde falamos 
e testemunhamos” (FREIRE, 1997, p. 53). Haveria possibilidades pedagógicas 
em torno de cenas televisionadas, impressas, digitalizadas, de Hospitais onde a 
doença respiratória causada pela COVID-19 acarretou perdas humanas e graves 
consequências do isolamento social nesta realidade pandêmica? 

Não. Não há como você, como nós termos transitado incólumes por 
isso tudo, não é possível sobreviver ileso a tantas mortes6. Cria-se a partir do 

6 A constatação de que “além do impacto causado pela pandemia na vida dos alunos e de 
sua família, podemos perceber que este momento conturbado está afetando a saúde emo-
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sofrimento coletivo, testemunhado por todos, em todas as idades, a necessidade 
de uma escuta educativa, a partir do sentido individual para a exigência de que 
uns coloquem-se no lugar dos outros. Essa escuta educacional, exige conheci-
mento de vida, prática de mundo cotidiano, além de leituras sensíveis e significa-
dos plurais, onde “escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 
permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 
gesto do outro, às diferenças do outro” (FREIRE, 1996, p. 61). A princípio, 
esta escuta nada mais exigiria do que simplesmente estar apto pela educação 
profissional continuada, abrigando o sofrimento que implora por acolhimento e 
conforto na perspectiva de que “a consciência crítica não se constitui através de 
um trabalho intelectualista, mas na práxis – ação e reflexão” (FREIRE, 1981, 
p.57). No ambiente educacional, esta escuta exige leituras, posturas pedagógicas 
de vida e de mundo, mediadas pelo sentido que as questões de morte impõem 
no tempo e no espaço, nos mais diferentes contextos, respeitando o que Freire 
(1981, p.44) salientou como sendo “a capacidade que têm os educandos de co-
nhecer em termos críticos – de ir mais além da mera opinião – se vai estimulando 
no processo de desvelamento de suas relações com o mundo histórico-cultural” 
onde alunos e escola se inserem e estão inseridos em um mundo percebido que 
exige uma leitura adaptada à vida e morte humana.

2. LETRAMENTO COM SENTIDO7 FREIRIANO

Para o analfabeto, a leitura é algo com valor incalculável. Para o letra-
do, ler não pode ser apenas um objeto de apreensão cognitiva, deve ser algo 
conectado ao contexto tanto para quem aprende, quanto para quem ensina. A 
vivência é uma experiênciação de mundo para o aprendiz e o educador, pois, “a 
leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 
se prendem dinamicamente” (FREIRE, 1989, p. 9). A verdade é que ler, para o 
ser humano é muito mais do que uma construção pedagógica, é a capacidade 

cional da equipe da educação em especial os professores” é algo que não pode ser relevado 
ao esquecimento, exige uma atitude imediata (DUARTE et al, 2021, p. 11). 

7 Como ensina a logoterapia, há três caminhos principais através dos quais se pode chegar ao 
sentido na vida. O primeiro consiste em criar um trabalho ou fazer uma ação. O segundo 
está em experimentar algo ou encontrar alguém; em outras palavras, o sentido pode ser en-
contrado não só no trabalho, mas também no amor. Edith Weisskopf Joelson observou neste 
contexto que “a noção logoterápica de que a experiência pode ter tanto valor quanto a reali-
zação prática é terapêutica porque compensa a nossa ênfase unilateral no mundo externo das 
realizações, às custas do mundo interno da experiência”. O mais importante, no entanto, é 
o terceiro caminho para o sentido na vida: mesmo uma vítima sem recursos, numa situação 
sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, pode erguer-se acima de si 
mesma, crescer para além de si mesma, mudar-se a si mesma (FRANKL, 1985, p. 94-95).
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humana de transformar conhecimento da vida singular, para o mundo coletivo. 
Desta forma, “do ponto de vista de uma tal visão da educação, é da intimidade das 
consciências, movidas pela bondade dos corações, que o mundo se refaz. E, já que 
a educação modela as almas e recria os corações, ela é a alavanca das mudanças 
sociais” (FREIRE, 1989, p. 18). Como seria possível ler o mundo a partir des-
ta perspectiva Freiriana nos tempos atuais? Qual conhecimento seria necessário 
construirmos no singular para que houvesse a possibilidade humana de um letra-
mento para a morte de forma sensível ao coletivo? É urgente refletirmos sobre isso.

Saberes e fazeres, neste contexto, ultrapassam uma prática de ensino me-
cânico, fogem ao tradicional do que é confortável, estão para além do mero 
desconforto de temáticas marginalizadas no ensino, propõem uma remodelação 
de conteúdos que insiram a perspectiva da morte a partir da vida. Este seria um 
momento onde o espaço de fala, inclui o espaço de escuta, onde a expressão 
do aprendiz também ensina, onde quem ensina, também aprende, onde ambos 
se põem num diálogo que pode ser desconfortável e dolorido, mas também é 
necessário, humanizador, conectado ao mundo real, à aplicabilidade de teorias 
e disciplinas de maneira criativa, reflexiva e crítica. Sem dúvida nenhuma, esta 
seria “uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática” (FREIRE, 1999, p. 97).

Falar sobre a morte e seus processos é suscitar teorias que estão por ser 
apreendidas na teoria e na prática. Exigem escuta de histórias de vida e, com 
elas relato de proximidade com a temática da morte pandêmica, através de um 
olhar onde “a história é tão vir a ser quanto nós, seres históricos, limitados, 
condicionados e o conhecimento que produzimos” (FREIRE, 2015, p. 24).  
Conhecimentos que produzem competências e habilidades que se construirão 
para argumentações sensíveis à ética e a estética da intervenção possível sobre 
as diferentes leituras de mundo. Vinculando o saber pedagógico ao mundo real, 
de forma efetiva, nunca definitiva, pois, “na verdade, nenhum pensador, como 
nenhum cientista, elaborou seu pensamento ou sistematizou seu saber científi-
co sem ter sido problematizado, desafiado” (FREIRE, 1983, p. 36). Para tal, o 
desafio, é acreditar que, não há nenhuma definição limitante, pois, como seres 
finitos, “tropeçando na dor humana, nós nos perguntávamos em torno de um 
sem-número de problemas. Que fazer, enquanto educadores, trabalhando num 
contexto assim? Há mesmo o que fazer? Como fazer o que fazer?” (FREIRE, 
1996, p. 38). Sempre há algo possível de ser adaptado, transformado, recons-
truído. Basta traçar um planejamento transversal, edificar o conhecimento entre 
teoria possível e a prática de fato, através de um objetivo transdiciplinar e multi-
profissional, onde “o diálogo só existe quando aceitamos que o outro é diferente 
e pode nos dizer algo que não conhecemos” (FREIRE, 1985, p. 19).
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O significado do ato de letramento, no contexto da morte, está em nos “alfa-
betizarmos” desde as séries iniciais até o nosso último suspiro para a evolução des-
ta aprendizagem, sob um processo constante de “letramento” social de tudo o que 
produzimos na escrita e na leitura sobre as temáticas da morte e seus processos, de 
tudo o que vivenciamos na aquisição desta habilidade que nos coloca como seres 
finitos no mundo onde “o saber de hoje não é necessariamente o de ontem nem 
tampouco o de amanhã. O saber tem historicidade. Nunca é, está sempre sendo” 
(FREIRE, 2015, p. 23). Esta aprendizagem não é simples, é complexa, exige um 
pensamento lógico e de observação relativo e relacional à capacidade de decisão 
pelos conteúdos e suas variáveis, uma transposição subjetiva, pois, “os conteúdos, 
os objetivos, os métodos, os processos, os instrumentos tecnológicos a serviço da 
educação permanente, estes sim, não apenas podem, mas devem variar de espaço 
tempo a espaço tempo” (FREIRE, 2001, p. 13). Neste sentido, além do mundo 
à que pertencem estes conhecimentos (seus aspectos culturais) é preciso levar e 
consideração as vidas às quais o diálogo sobre a morte irá se referir, pois, “crian-
ças e adultos se envolvem em processos educativos de alfabetização com palavras 
pertencentes à sua experiência existencial, palavras grávidas de mundo. Palavras e 
temas” (FREIRE, 2001, p. 16). Nesta gestação de palavras e vidas, a experiência 
existencial nos põe em uma realidade onde “ninguém ignora tudo. Ninguém sabe 
tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa”, tudo 
pode ser mediado entre a teoria e a práxis com significado (Freire, 1989, p. 39).  
Pensar e dialogar sobre morte é pensar sobre a vida e vice-versa, a práxis requer 
uma delicadeza entre o aprender e o ensinar, um cruzamento de competências e 
habilidades entre quem ensina, quem aprende e, quem se sensibiliza com a temáti-
ca proposta, pois, “não pode ser outra a nossa posição em face do tema que agora 
nos reúne – tal o da humanização dos homens e suas implicações educativas” 
(FREIRE, 1981, p.79). Assim, diminuiremos a distância entre habilidades escola-
res e o que nos ensina a vida, entre o que a vida nos cobra e o que o ensino dispõe 
às nossas competências existenciais. É imprescindível ter a consciência de que “a 
educabilidade humana se alicerça na finitude de que nos tornamos conscientes. 
Para que a finitude, que implica processo, reclame educação, é preciso que o ser 
nela envolvido se torne dela consciente. É a consciência do inacabamento que 
torna o ser educável” (FREIRE, 2015, p. 93-94). 

3. (IN) CONCLUSÕES:

O educador não é um ser invulnerável. É tão gente, tão sentimento e emo-
ção quanto o educando. O que o contraindica, em face ao medo, a ser 
educador, é a incapacidade de lutar para sobrepujar o medo e não o fato 
de tê-lo ou de senti-lo (FREIRE, 1997, p. 45).



PRÁTICAS, PESQUISAS E REFLEXÕES: 
PONTOS E CONTRAPONTOS NO FAZER DA EDUCAÇÃO

197

A consciência que propõe uma vontade de sentido na educação para a mor-
te e seus processos, está contida sob uma proposta onde “o homem é, em virtude 
de sua autotranscendência, um ser em busca de sentido” (FRANKL, 2015, p. 95). 
Ao propormos o diálogo entre Paulo Freire e Viktor Frankl, nos encontramos 
diante de uma oportunidade de dar sentido às palavras, dando sentido ao letra-
mento nas temáticas da morte. Podemos relembrar que “o sofrimento e a morte, 
que permeiam também a evolução do mundo, fizeram com que a pessoa humana 
indagasse pelo seu sentido, ou ao menos perscrutar acerca da questão do “para 
quê” do sofrimento e da finitude” (AQUINO, 2014, p. 50). Significar estes senti-
mentos é dar oportunidade de fala ao ser humano, é compreender que o espaço de 
fala é também de escuta, o espaço de ensino é de aprendizagem sensível (e, porque 
não, amorosa?). Contribuindo para modelos de uma escuta onde “ninguém pode 
estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra” (FREIRE, 1996, 
p. 40). Assim como é praticamente impossível manter esta neutralidade diante do 
sofrimento, é imprescindível reconhecermos que “o sentido deve ser encontrado, 
mas não pode ser produzido” (FRANKL, 2015, p. 23-24). Sim, é urgente dialogar-
mos. Nada além disso fará sentido, tudo após isso será significativo.

Assim sendo, se por um lado, Freire (1996, p. 40) conclui que “ninguém 
pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra”, nos co-
locando diante de um compromisso ético, por outro lado Viktor Frankl (2015, 
p. 26) define que “não há nenhuma situação de vida que seja realmente sem 
sentido”. Logo, não podemos nos manter neutros às perdas humanas que viven-
ciamos e, que ainda ocorrem nesta pandemia até o corrente ano de 2022. Temos 
o dever de encontrar algum sentido que possa ser vivenciado de forma educativa 
em relação às temáticas da morte e, nestas práticas, talvez as tecnologias e os 
meios midiáticos auxiliem a edificar meios para uma possível educação para a 
morte. Esta realidade não é alheia, nem pode ser só da Saúde, pois, embora a 
temática da morte e os seus processos não façam parte da grade curricular edu-
cacional, nem dos temas transversais, é pertinente que os educadores pontuem 
os aspectos mais significativos que emergiram na Educação em consequência da 
Pandemia de Covid-19. Além disso, ao reconhecermos o impacto pandêmico 
causado pela morte sob a luz da concepção Freiriana, destacamos que os temas 
relacionados aos processos de vida e morte são inerentes ao cotidiano educacio-
nal e, precisam encontrar diálogos de reflexão, de humanização teórica e práti-
ca, essencialmente na perspectiva onde “existir, humanamente, é pronunciar o 
mundo, é modificá-lo” (FREIRE, 1977, p.92).

A escuta, o diálogo, a pesquisa, a interação e a construção de conhecimen-
tos que oportunizem o pensamento crítico sensível à humanização das relações 
contribuem para a transformação do mundo, sendo indispensável a reflexão e a 
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ação, que repercutem na responsabilidade ética com a história de mundo, produ-
zindo uma transformação libertadora na perspectiva da morte (FREIRE,1989). 
Esta produção exige uma reflexão a partir da consciência de um mundo solidário 
para a transformação social da cultura vigente, que marginaliza a morte como 
forma de conhecimento e de humanização. Torna-se imperativo acompanhar-
mos esses movimentos pandêmicos na educação, não podemos mais protelar 
planejamentos curriculares sobre a temática da morte de forma transversal. O 
ensino e aprendizagem para um letramento das temáticas da morte deve, impre-
terivelmente, compreender que: “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi 
aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram 
que era possível ensinar” (FREIRE, 1996, p. 13). Sim, é possível aprender, sim, 
é possível ensinar a partir de questões sobre a morte e o morrer. É possível falar 
sobre a morte. Tudo depende da ênfase e abordagem a ser utilizada, do sentido 
de cada um e, do significado sutil desta interação.

A escola não está além do mundo ou aquém da morte, ela está conectada 
com a vida, lugar onde “mais ainda, que o necessário ensino desses conteúdos 
não pode prescindir do crítico conhecimento das condições sociais, culturais, 
econômicas do contexto dos educandos” (FREIRE, 1997, p. 46). O contexto dá 
vida aos conteúdos, dar vida aos conteúdos é transformar palavras em práticas 
no cotidiano, ressignificando um ensino tecnológico e midiático em humaniza-
ção em prol de uma realidade com qualidade de vida, de uma bioética pedagó-
gica que se transforme em um suporte moral. Compreendo que “o sofrimento é 
uma parte inextirpável da vida, tal como o destino e a morte. Sem o sofrimento 
e a morte, a vida humana não está completa” (FRANKL, 2012, p. 61). Portanto, 
uma educação que negligencie a morte no ciclo de vida, não pode ser efetiva em 
sua aplicabilidade, nem completa na intenção de educar. Podemos fazer nossas 
as palavras de Paulo Freire, ao declarar que

minha convicção é que não há temas ou valores de que não se possa fa-
lar nesta ou naquela área. De tudo podemos falar e sobre tudo podemos 
testemunhar. A linguagem que usamos para falar disto ou daquilo e a for-
ma como testemunhamos se acham, porém, atravessadas pelas condições 
sociais, culturais e históricas do contexto onde falamos e testemunhamos 
(FREIRE, 1997, p. 53).

Educar para a vida é impreterivelmente conscientizar de que a morte e seus 
processos incluem a própria vida, em todas as formas. Incluir a morte no ciclo 
de vida como uma abordagem humanizadora, não implica na exigência de uma 
formação especializada em tanatologia, mas exige que nos desacomodemos, que 
vislumbremos possibilidades de inserção desta temática em conteúdos aplicáveis 
ao mundo subjetivo da complexidade, objetivamente. O nó górdio da temática da 
morte está em compreender o paradigma de que, ao falar da morte, dialogamos 
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com questões da vida e, o que resulta deste diálogo é a transformação do próprio 
sentido da vida humana. Esta é uma reflexão ativa, que exige mudanças e mo-
vimentos internos e externos, de sujeitos e de mundo. Para construirmos uma 
educação para a morte, devemos nos conscientizar da urgência deuma teorização 
transversal, que naturalize a realidade da morte no ciclo vital. Esta é uma tarefa 
genuinamente educacional, onde todas as disciplinas do conhecimento devem se 
conectar para que haja uma compreensão do todo e das partes entre si, ligadas 
a morte e à vida, influenciando nosso modo de viver e também, de morrer ou 
de compreender a morte como uma realidade humana impregnada de valores, 
significados e representações culturais, sociais, econômicas, políticas e espirituais, 
liberta de correntes ideológicas e do arcabouço de (pré-)conceitos. 

Um letramento educacional para a morte, tendo a visão do legado de Paulo 
Freire depende de uma conscientização onde o espaço educacional de fala exige 
a escuta, mesmo que este diálogo se encontre diante de um cenário sensível à au-
sência física de alguém e, esteja ligado ao sofrimento causado pelo enfrentamento 
em situações onde a morte se faz presente. Esta conversação é permeada por in-
cógnitas que não podem ser respondidas para além de sentimentos e da (com)pai-
xão de ensinar e aprender genuinamente, naturalizando a questão, sem a mínima 
neutralidade em um contexto em prol da vida e de todo seu significado, em toda a 
sua plenitude finita. Desta forma, na prática pedagógica consciente onde a morte 
é objeto de ensino e aprendizagem, comparativamente,

para que a educação fosse neutra era preciso que não houvesse discordân-
cia nenhuma entre as pessoas com relação aos modos de vida individual 
e social, com relação ao estilo político a ser posto em prática, aos valores 
a serem encarnados. Era preciso que não houvesse, em nosso caso, por 
exemplo, nenhuma divergência em face da fome e da miséria no Brasil e 
no mundo; era necessário que toda a população nacional aceitasse mesmo 
que elas, miséria e fome, aqui e fora daqui, são uma fatalidade do fim do 
século. Era preciso também que houvesse unanimidade na forma de en-
frentá-las para superá-las. Para que a educação não fosse uma forma políti-
ca de intervenção no mundo era indispensável que o mundo em que ela se 
desse não fosse humano. Há uma incompatibilidade total entre o mundo 
humano da fala, da percepção, da inteligibilidade, da comunicabilidade, 
da ação, da observação, da comparação, da verificação, da busca, da esco-
lha, da decisão, da ruptura, da ética e da possibilidade de sua transgressão 
e a neutralidade não importa de quê (FREIRE, 1996, p. 57).

Portanto, esta conscientização em torno de uma naturalização humani-
zadora das temáticas da morte, não concebe a neutralidade como forma de ne-
gligenciar a morte nos espaços escolares, assim como compreende as questões 
de morte dentro de uma espiritualidade humana, devendo desprender-se de um 
olhar religioso limitante. É uma referência a morte como um processo inerente 
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ao ser humano, dentro de um processo de aceitação diante do enlutamento como 
um momento que, para além de ser vivenciado no tempo e espaço adequados, 
deve manter-se em diálogo aberto, sensível e amparado por um suporte acadê-
mico e multiprofissional como forma de compreensão e espaço para construção 
de conhecimentos pertinentes para a vida, em qualquer momento do ciclo vital, 
seja no extremo da infância ou no envelhecimento. 

A escola pode se tornar um ambiente de resiliência sensível à vinculação 
dos processos de morte aos seus conteúdos e vivências. Para tal, terá que se tornar 
um espaço de escuta, onde o tempo desse diálogo pertence ao aluno e, o professor 
será um mediador ao estudarem ambos, a temática da morte e seus processos, a 
partir de tecnologias e meios midiáticos de intermediação, com conteúdos, esta-
tísticas e probabilidades criativas e ativas de ensino. Por fim, cumpre dizer que, 
naturalmente, nesta realidade pandêmica onde a morte é uma constante dentro 
e fora da escola, “julgo que não só é algo especificamente humano perguntar-se 
pelo sentido da vida, senão que é também próprio do homem colocar esse sentido 
em questão” (FRANKL, 2015, p. 22). Desde dezembro de 2019, alunos, professo-
res, todos estamos questionando o sentido desta morte vivenciada coletivamente 
e sentida no interior de cada um de nós. Não podemos deixar esta discussão para 
as próximas gerações, porque é a nossa geração que está diante desta realidade, 
vivenciando cotidianamente este sofrimento. Somos nós que devemos nos educar-
mos e educar para a morte, aprendendo e ensinando, em todos os sentidos. Este 
será um momento que irá reverberar na vida, em nossas vidas e, na morte.
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CRIADORA COMO POSSIBILIDADES PARA O 

ENSINO E A APRENDIZAGEM 

Elisângela Regina Selli Melz1 
 Ivan Carlos Serpa2

 Rodrigo Cardoso Costa3

1 INTRODUÇÃO

A Sequência Didática (SD), que iremos apresentar, foi criada por uma 
turma de acadêmicos em Matemática e aplicada junto a uma turma de 1º ano do 
Ensino Médio (EM) Integrado ao Curso de Agroecologia do Instituto Federal 
Catarinense (IFC) no campus de Rio do Sul. Essa atividade partiu da provoca-
ção de duas professoras do curso de Licenciatura em Matemática na disciplina 
de Processos e Pesquisas Educativas (PPE), do mesmo campus, com o intuito 
de coletar informações, a fim de futuras avaliações da e sobre prática docente.

A atividade (SD) envolveu o planejamento, a aplicação e a avaliação funda-
mentada no Construtivismo Social de Vygotsky sob as perspectivas da Educação 
para a formação de futuros professores de Matemática. A proposta inicial foi que 
esses acadêmicos do curso de Licenciatura elaborassem uma SD que abordasse a 
Modelagem Matemática (MM), trazendo ponderações de Bassanezi (2002), assim 
como de Biembengut (2014), que evidenciam as principais concepções.

No ponto de vista de Bassanezi (2002), atividades matemáticas que acon-
tecem via modelagem necessitam de etapas bem definidas que visam aos objeti-
vos propostos, e que vêm de encontro à construção de modelos. Percebemos que 
o desenvolver desse processo de ensino e aprendizagem, tendo como estratégia a 
MM, é independente da concepção de MM que se venha a adotar. 
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Neste capítulo, adotamos a MM na Educação sob a visão de Biembengut 
(2014, p. 20), a qual define que o “[...] modelo [matemático] é um conjunto de 
símbolos e relações matemáticas que traduzem, de alguma forma, um fenômeno 
em questão”. A interpretação de um modelo, segundo a autora, pode acontecer 
de diferentes formas como: “desenho ou imagem, projeto, esquema, gráfico, lei 
matemática, dentre outras formas”. Ainda, afirma que: “O valor do modelo vai 
além dos motivos de quem o modelou, mas essencialmente dos motivos daque-
les que dele se servirão” (BIEMBENGUT, 2014, p. 21).

Ainda, compreendemos que, em toda MM, está implícito as “concepções 
construtivistas de ensino e aprendizagem”, (COLL apud GALIAZZI, 2000, p. 
149), uma vez que o aluno faz parte do processo de forma relevante. O aluno 
nessa metodologia construtivista não é mero observador, mas se comporta com 
reflexão diante do conhecimento, sendo o professor o articulador das ações. 

Neste entendimento, os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), que 
vem ao encontro da visão de Vygotsky, estabelecem que a construção do conhe-
cimento, antes de ser individual, é social. Assim, também, compreendemos que 
na metodologia construtivista “a aprendizagem que se dá através do ativo en-
volvimento do aprendiz na construção do conhecimento; e as ideias prévias dos 
estudantes desempenham um papel importante no processo de aprendizagem” 
(MORTIMER, 1995, p. 75).

A atividade proposta foi pautada na estratégia da MM e teve como obje-
tivos principais interpretar, perceber e compreender os mais diversos fenômenos 
do cotidiano do acadêmico, futuro docente, o que proporcionou aplicações dos 
conceitos matemáticos na prática com alunos do EM. Esta atividade, além de 
estimular a criatividade e as habilidades para resolver problemas matemáticos, 
também desenvolveu a interação professor/aluno por meio da pesquisa, bem 
como promoveu a vivência da prática docente.

Essa SD tende a se aproximar da aprendizagem com significado de con-
teúdo matemático no âmbito social do aluno, por isso pretendemos verificar a 
possibilidade de utilização da manifestação da imaginação criadora, na perspec-
tiva bachelardiana, como elemento do processo de construção do conhecimen-
to, assim como na formação de futuros docentes. 

Como seriam a elaboração e a experiência dessa SD sobre MM, caso fos-
se considerado na formação do futuro docente de Matemática o princípio da 
imaginação criadora na visão de Bachelard (1996)? Com base neste questio-
namento, propusemos uma reflexão, a fim de conceber a imaginação criadora 
como possibilidade de construção de conhecimento em sala de aula. 

A seguir, relatamos a experiência vivenciada, proporcionando discus-
sões com os pressupostos teóricos pertinentes: MM, SD e construtivismo. 
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Posteriormente, trataremos as possibilidades de construção do conhecimento 
com olhares voltados à imaginação criadora, procurando responder ao questio-
namento que nos move nessa escrita.

2 CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA

A experiência que iremos relatar aborda, como estratégia de ensino, a 
MM para a realização de uma SD com alunos do Instituto Federal Catarinense 
- Campus Rio do Sul, envolvendo acadêmicos da Licenciatura em Matemática e 
alunos do Ensino Médio no ano de 2019. 

Os acadêmicos da Licenciatura, com orientação das professoras da disci-
plina de PPE, elaboraram a SD, com uma abordagem que tratava da MM a ser 
aplicada no EM. A proposta desta intervenção didática foi focada na liberdade 
do discente (acadêmico/aluno) frente a MM, a fim de promover a construção de 
conhecimentos diante da proposta de uma problemática. 

Verificamos, em Biembengut (2014), que o processo de MM pode ocor-
rer através de três fases: Percepção e apreensão, Compreensão e explicitação, 
e, Significação e expressão. Na primeira fase, é imprescindível que ocorra o 
reconhecimento, a percepção da problematização, e a assimilação, a apreensão 
do tema que, em seguida, será modelado. Na segunda fase, a compreensão 
ocorre no desenvolvimento da situação problema e a explicitação, na defini-
ção do modelo e as possíveis respostas para o problema a ser modelado. Já na 
terceira fase, a significação acontece na compreensão e na análise, validando o 
modelo e a expressão que ocorrem na comunicação desse modelo.

Distinguimos, em nosso relato, dois grupos, como mencionado ante-
riormente, os acadêmicos da Licenciatura em Matemática, que é o grupo que 
aprende para, posteriormente, poder ensinar e a turma de EM que desenvolveu 
a atividade de modelagem. Compreendemos que, no primeiro grupo, as profes-
soras desenvolveram a atividade de modo que os acadêmicos, neste caso, futu-
ros professores, aprendam a “[...] usar modelagem como método de ensino de 
Matemática–Modelação” (BIEMBENGUT, 2014, p. 30). No segundo grupo, é 
necessário “[...] criar condições para que os estudantes aprendam a arte de mo-
delar” (BIEMBENGUT, 2014, p. 29). Mas, é imprescindível perceber que, em 
ambos os grupos, é fundamental aprender a pesquisar, para alcançar o modelo 
da problematização do tema proposto.

Utilizando-se do tema ‘Precipitação’, definido pelas professoras da 
Licenciatura, houve uma problematização como desafio inicial, em que os aca-
dêmicos da 3ª fase buscaram solucionar com base em seus conhecimentos sobre 
o assunto e, ainda, em pesquisas sobre o tema proposto. O objetivo da proposta 
visava a que esses acadêmicos pudessem vivenciar uma atividade de MM com 
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o tema precipitação. 

A Modelagem Matemática consiste na arte de transformar problemas da 
realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas so-
luções na linguagem do mundo real. [...] pressupõe multidisciplinaridade. 
E, nesse sentido, vai ao encontro das novas tendências que apontam para 
a remoção de fronteiras entre as diversas áreas de pesquisa. [...] é um pro-
cesso dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos matemá-
ticos (BASSANEZI, 2002, p.16).

Biembengut (2014, p. 59) defende que a Modelação oportuniza aos 
alunos, a partir de temas ou de assuntos de seu interesse, o fortalecimento da 
“[...] pesquisa e, posteriormente , formulem-na em  linguagem matemática até 
chegar a um modelo (fórmula, tabela, gráfico, etc.). Modelo que permite  criação 
de algo ou compreensão, previsão, inferência da situação estudada”.

Para Lev Vygotsky (1896-1934), o desenvolvimento cognitivo não pode 
ser entendido sem referência ao contexto social, histórico e cultural no 
qual ocorre. Os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, 
comportamento volitivo) do indivíduo têm origem em processos sociais. 
O desenvolvimento desses processos no ser humano é mediado por ins-
trumentos e signos construídos social, histórica e culturalmente no meio 
social em que ele está situado (MOREIRA, 2009 e 2016, p. 19).

Galiazzi (2000) adverte sobre a ampla variedade de significados que a teoria 
construtivista assume no âmbito acadêmico. O construtivismo, como teoria na 
psicologia, sofre forte influência dos pensadores, Piaget e Vygotsky, cujo confron-
to de ideias sobre a aprendizagem como prática individual ou social demonstra 
que ainda não esgotaram os argumentos a respeito desta forma de construtivismo. 

Quando refletimos sobre questões da educação, passamos a buscar as me-
todologias mais adequadas a cada situação do processo de ensino-aprendiza-
gem. Esta intervenção didática nos remeteu a indagar sobre o construtivismo e 
qual a sua pertinência no contexto deste trabalho educativo. Para Becker (1994), 
construtivismo significa: 

[…] a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamen-
te, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. 
Ele se constitui pela interação do Indivíduo com o meio físico e social, com o 
simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por for-
ça de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou 
no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquis-
mo nem consciência e, muito menos, pensamento (BECKER, 1994, p. 88).

A relevância do conceito pedagógico do construtivismo está na condução 
da aprendizagem por parte do aluno. No entendimento de Guimarães (2010), a 
teoria do construtivismo afirma que o conhecimento humano é um processo de 
construção permanente. Neste entendimento, portanto, não nascendo com ele e 
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nem sendo adquirido, passivamente, do meio. 
O construtivismo compromete o aluno em uma participação ativa, res-

ponsável pelo seu desenvolvimento e aprendizado, através da experimentação, 
de pesquisas, de encorajamento às reflexões e, por conseguinte, ao desenvolvi-
mento do raciocínio, entre outros momentos que fazem parte do processo edu-
cacional. O que se evidencia nessas ações é que o aluno estabelece relações com 
os objetos de estudo e constrói as características pertinentes à mudança de pen-
samento e atitudes perante o mundo em seu entorno. 

Diante do exposto, os autores Niemann e Brandoli (2012) levam a refletir 
e a perceber que o construtivismo não admite inflexibilidade nos processos de 
ensino e aprendizagem, as avaliações, nesse contexto, não podem ser padroniza-
das e o material didático precisa contemplar a realidade do aluno. 

Após essa vivência de experimentação e de estudos na busca de subsídios 
teóricos para o embasamento da teoria sobre MM, os acadêmicos construíram 
os conhecimentos através de pesquisas realizadas; partiram, então, para a ela-
boração de um plano de intervenção didática (ASTOLFI, 2014), por meio da ti-
pologia da SD. O trabalho sobre a elaboração da SD foi realizado, inicialmente, 
em grupos menores; em seguida, procurou-se considerar o que cada grupo de 
acadêmicos apontou como relevante. Posteriormente, baseados em discussões 
coletivas e em adaptações da experiência, sugeridas pela turma para o ensino da 
Matemática, definiu-se qual seria a SD a ser implementada na turma do EM. 

Os acadêmicos participaram da intervenção na turma de EM, para obser-
var a interatividade dos alunos na SD, a fim de coletar dados para reflexões da 
prática. Essas reflexões são pertinentes para a formação profissional dos futuros 
professores de Matemática. Esta ação enquadra-se na proposta de indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão que compõem o projeto de criação dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em 2008 (BRASIL, 2008).

A atividade proposta consistiu em várias etapas de implementação. Para 
tanto, a seção seguinte explicita a proposta de modelagem, desenvolvida pelos 
acadêmicos de Licenciatura, a qual foi realizada na turma de EM.

3 DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ELABORADA PELA 
LICENCIATURA

Uma SD pode ser elaborada por várias situações, dando continuidade ao 
conteúdo que está sendo ensinado. As situações e os conceitos trabalhados apre-
sentam relações mútuas com o saber a ser ensinado; portanto, é importante fri-
sar a necessidade de haver ações conjuntas, sem ininterrupção da narrativa que 
se está compondo com as atividades diversificadas; no entanto, devem-se res-
peitar alguns passos. Num primeiro momento, apresentar a proposta aos alunos 
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para, em seguida, definir os objetivos e as atividades da sequência didática para, 
então, obter a produção final com suas considerações e avaliações.

Quando falamos sobre SD, devemos refletir como desenvolver essa estraté-
gia? Alguns autores, assim como Zabala (1998), afirmam que SD nada mais é do 
que um grupo de atividades que são realizadas, de forma organizada, bem estrutu-
rada e planejadas para que se possam atingir os objetivos educacionais propostos, 
tendo em mente um início e um fim já conhecidos pelos autores dos processos, 
ou seja, alunos e professores. Portanto, fica evidenciado por este autor que a SD 
possui um entendimento de organização sistemática; por conseguinte, necessita 
de planejamento acurado e que esteja vinculado aos objetivos propostos.

No entanto, para que essa sistemática seja efetiva e entregue seu completo 
valor, é indicado considerar e seguir alguns caminhos. Inicialmente, apresenta-se 
a proposta aos alunos, justificando sua relevância perante o processo de ensino 
e aprendizagem. É importante que os alunos consigam vislumbrar qual será o 
resultado esperado, para que estes consigam participar, ativamente, das estraté-
gias que serão compartilhadas pelo professor. Portanto, o planejamento de quais 
estratégias a serem utilizadas é importante para que esta seja bem aceita pelo 
grupo de alunos, não gerando dúvidas.

Em seguida, para que uma SD aconteça de forma efetiva, é pertinente 
que os alunos conheçam os objetivos. Aqui vale ressaltar a importância do ques-
tionamento sobre o tema que está sendo trabalhado, refletindo sobre o que os 
alunos sabem ou pensam sobre. A partir dos questionamentos, o momento é de 
elaboração das atividades, que serão propostas, para que os alunos consigam 
alcançar os objetivos traçados.

Neste contexto, e com a SD definida pelos acadêmicos, estes foram para 
a prática docente com a turma de alunos do EM. A atividade foi aplicada pela 
professora de Matemática do EM, a qual integra o quadro de professoras da 
Licenciatura, juntamente, com a presença dos acadêmicos e de outra professora 
da disciplina PPE. A intervenção foi gravada. O arquivo multimídia serviu de 
material para posterior análise dos acadêmicos presentes, assim como pelos que 
não puderam estar presentes durante o processo.

Na estratégia de ensino com a MM, que determina a primeira fase como 
percepção e apreensão, a professora de Matemática apresentou a proposta aos 
alunos do primeiro ano, abordando-os com diálogos sobre as fortes chuvas dos 
dias anteriores em nossa região, percebendo as consequências desta situação na 
quantidade de água para uma determinada localidade. Em seguida, foi apresen-
tado um recipiente cilíndrico como ilustração do seguinte problema: Um profes-
sor estava com um problema e precisava de nossa ajuda. Segundo ele, em sua propriedade 
havia um açude que estava vazio até o dia em que caiu muita chuva, acumulando certa 
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quantidade de água. Esse professor acreditava que a precipitação, naquele dia, foi muito 
alta pela quantidade de água acumulada no açude. 

Logo após, a professora da sala perguntou a todos se eles sabiam o que é 
precipitação. Como a turma era muito ativa, passaram a responder ao questiona-
mento, indicando que é a água da chuva. Já outros responderam que era a quan-
tidade de chuva em determinado espaço. Mas, ainda, restavam algumas dúvidas 
se estas eram, realmente, as possíveis respostas.  Para dirimi-las, a professora os 
desafiou a pesquisarem mais sobre o assunto.

Dando continuidade à história do professor, foi então contado que, no 
dia em que aconteceu a chuva, havia uma lata de tinta ao lado desse açude, e 
que também continha certo volume de água. Então, a professora questionou se 
seria possível saber a precipitação da chuva, só verificando a quantidade de água 
que tinha nesta lata. Os alunos começaram a conversar entre os grupos e vários 
já responderam que era possível. Em seguida, a professora então perguntou: 
“Como seria possível? Qual quantidade de água contida, no açude, em referên-
cia à quantidade de água que tem na lata?” Respondendo aos questionamentos, 
os alunos deveriam, além de refletir, tentar justificar seus pensamentos. A orien-
tação dada aos alunos, que estavam em grupos, era discutir sobre as questões, 
mas também fazer registros sobre as possíveis respostas.

Importa lembrar que, na região onde foi realizado este trabalho, ocorrem 
inundações regulares que afetam o desenvolvimento social e econômico dos alu-
nos. Neste sentido, os alunos de EM foram incentivados a imaginar hipóteses ex-
plicativas às relações entre o volume de água coletada em um recipiente cilíndrico 
regular e a quantidade total de litros gerados pela precipitação. Para nortear a ques-
tão de pesquisa, sugerimos o seguinte enunciado: Será que o professor conseguiu 
saber a quantidade de água, no açude, apenas a partir da medição do recipiente? 

Após essa problematização, foi lançado um desafio pela professora, seguin-
do a SD elaborada pelos acadêmicos da Licenciatura. Os alunos do EM teriam que 
pensar sobre as perguntas lançadas, resolver e justificar suas conclusões. Alguns 
dos alunos perceberam que estavam faltando algumas informações importantes, 
tal como: as dimensões desse açude. Então, a professora informou as característi-
cas do açude: 31m² de área e 1,4m de profundidade. Aqui percebemos que ocorre 
a segunda fase da MM na visão de Biembengut (2014), em que o complemento de 
informação fomenta a compreensão e explicitação do problema inicial.

O objetivo dessa atividade, no entanto, era que os alunos do EM construís-
sem o modelo e, posteriormente, explicassem esse modelo matemático que expressa 
a quantidade de água decorrente de uma chuva, representando, matematicamente, 
essas informações em forma algébrica e gráfica. Mas é preciso ter claro a importân-
cia de, igualmente, poder compreender como funciona a medição e a precipitação 
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das chuvas. E, para isso, era preciso determinar a relação entre a área e o volume 
da água coletada para, em seguida, calcular a quantidade total de litros gerados 
pela chuva. Por fim, seria possível formular uma expressão algébrica que satisfaça a 
relação entre as grandezas estudadas. Após compreender estas relações, entende-se 
que seria possível aos alunos esboçarem, graficamente, a correspondência entre os 
elementos encontrados através dos dados obtidos pela análise da questão: volume, 
área e precipitação. Posteriormente, é possível compreender o conceito de função de 
primeiro grau, interpretando-a, verificando se é crescente, decrescente, linear, pro-
porcional e as relações entre as grandezas (variáveis e constantes), com as indaga-
ções e provocações feitas pela professora de Matemática.

Os alunos do EM apresentaram os modelos elaborados por eles e as pos-
síveis respostas à problematização, expondo suas conclusões, bem como os re-
sultados alcançados. Na sala de aula, o quadro foi dividido em partes e cada 
grupo teve a oportunidade de fazer a defesa do seu modelo matemático elabo-
rado. Ao longo desse processo, foram feitas algumas considerações por parte da 
professora, como também pelos acadêmicos presentes, vislumbrando a signifi-
cação e a expressão do modelo elaborado; terceira fase, segundo Biembengut 
(2014). Essas considerações eram questionamentos, fazendo com que cada gru-
po refletisse sobre o modelo elaborado. Questões como: por que utilizaram essas 
variáveis (volume, área)?  É possível concluir, através deste modelo elaborado, 
que quanto maior a precipitação mais volume no açude? Através desse modelo, 
conseguimos construir um gráfico? O que este gráfico pode representar? Entre 
outras questões, acadêmicos e alunos puseram-se a refletir sobre a problemati-
zação inicial, chegando a concluir se o modelo representava ou não a realidade.

A avaliação do desempenho dos alunos do EM foi no âmbito qualitativo, 
a qual aconteceu durante o processo de ensino, considerando as estratégias utili-
zadas, para construir possíveis respostas. Os critérios avaliados foram: o trabalho 
em grupo, o modelo matemático apresentado, a forma sobre como as variáveis 
foram utilizadas, ou seja, a exposição acerca de como obtiveram o resultado da 
relação algébrica e as conclusões atingidas. Em seguida, foi solicitado aos alunos 
que registrassem uma síntese do trabalho desenvolvido, suas estratégias e suas 
conclusões, a fim da posterior análise por parte dos acadêmicos de Licenciatura. 
Com as sínteses elaboradas pelos alunos do EM, os acadêmicos da Licenciatura 
avaliaram e, desse modo, concluíram sobre a pertinência da SD aplicada.

Neste contexto de prática realizada com o EM por acadêmicos da 
Licenciatura em Matemática, destacamos nossa inquietação: Como seria a ela-
boração e a experiência dessa SD sobre MM, caso fosse considerado na for-
mação do futuro docente de Matemática, o princípio da imaginação criadora 
na visão de Bachelard (1996)? Compreendemos que integrar reflexões sobre 
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Bachelard (1996), na formação de futuros docentes, é instigante; mas, ao mesmo 
tempo, desafiador, pois nos traz novos olhares para a educação, buscando novas 
alternativas para o ensino e aprendizagem com significado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA EXPERIÊNCIA

Os acadêmicos, tendo em mãos as sínteses elaboradas pelos alunos do 
EM sobre a atividade realizada, fizeram leituras e ponderações. Após as discus-
sões e as análises, ficou perceptível que dos oito grupos formados, em sala de 
aula, apenas dois não concluíram a atividade conforme o esperado. Mas esses 
dois grupos compreenderam o processo e organizaram suas reflexões, demons-
trando, em um novo desenvolvimento, as relações existentes entre as variáveis 
da problematização: volume de água do açude e o recipiente.

Os grupos de EM relataram, inclusive, a dificuldade inicial de compreen-
são da problemática e das relações envolvidas, mas cuja interferência da pro-
fessora, assim como a dos acadêmicos foi pertinente, fazendo com que conse-
guissem perceber a relação entre as grandezas. Os acadêmicos compreenderam 
que, a partir dos questionamentos e não das respostas prontas, os alunos do EM 
passaram a refletir sobre a construção das estratégias que estavam utilizando.

Os acadêmicos detectaram também que os dois grupos de EM, que não 
chegaram ao resultado esperado, sentiram bastante dificuldade, mesmo após os 
questionamentos propostos por eles e pela professora. No entanto, perceberam 
que esses dois grupos não haviam compreendido o conceito sobre precipitação, 
assim como o seu cálculo volumétrico; não conseguindo, inclusive, estabelecer as 
relações das variáveis do problema. Ou seja, é preciso, quando trabalhamos com 
MM, permitir mais tempo, para que todos os alunos possam alcançar os mesmos 
objetivos. É importante perceber que cada indivíduo aprende no seu tempo. 

Os acadêmicos verificaram que a compreensão do conceito de função do 
primeiro grau foi assimilada, significativamente, pelos alunos do EM, ao chegar 
em um modelo matemático para calcular o volume do açude com qualquer 
altura. Com isso, puderam construir as tabelas, conjecturando valores diversos 
para essa altura; representando-os, posteriormente, em um gráfico. 

Ainda, os alunos de EM perceberam que seria possível desenvolver, atra-
vés de outros exemplos, utilizados na representação cotidiana de situações que 
envolvam valores constantes e variáveis, sempre colocando um valor em função 
do outro. Por exemplo, ao abastecermos o carro no posto de gasolina, o preço a 
ser pago depende da quantidade de litros de combustível colocada no tanque ou, 
ainda, de um motorista de táxi e o cálculo do valor a ser pago depois de conside-
rar o custo inicial e a quilometragem.

Na próxima seção, trataremos sobre a imaginação criadora, suas 



PRÁTICAS, PESQUISAS E REFLEXÕES: 
PONTOS E CONTRAPONTOS NO FAZER DA EDUCAÇÃO

211

possibilidades no ensino e aprendizagem, assim como para a formação do futu-
ro docente de Matemática.

5 IMAGINAÇÃO CRIADORA COMO POSSIBILIDADE NO PRO-
CESSO DO ENSINO E APRENDIZAGEM

Essa atividade permitiu a iniciação à pesquisa, propiciando aos envolvidos 
uma nova percepção de ensino e aprendizagem com a MM. Assim, considera-se 
que a SD, bem como a MM, confirma que ao ser utilizada no processo de ensino e 
aprendizagem atinge seus objetivos para a construção do conhecimento. Segundo 
Biembengut (2014), a habilidade de modelar “algo imaginado” é o que fascina os 
seres humanos a desenvolverem ideias com criatividade, inovação e autonomia. 

No entanto, entende-se que a criação de um ambiente educativo favorável 
à manifestação da imaginação criadora, na perspectiva de Bachelard (1996), po-
deria incrementar ainda mais o processo de construção dos conhecimentos pelos 
alunos. Para esse autor, a imaginação criadora tem como função a ampliação da 
realidade estético-existencial da consciência dos sujeitos. Vejamos:

A imaginação não é, como sugere a etimologia, a faculdade de formar 
imagens da realidade; ela é a faculdade de formar imagens que superem a 
realidade, que cantem a realidade. Ela é a faculdade de sobre humanidade. 
Um homem é um homem na proporção em que ele é um sobre homem. 
Nós devemos definir um homem pelo conjunto de tendências que o em-
purrem a superar a condição humana (BACHELARD, 1996, p. 24).

Ao trabalhar com o conceito bachelardiano de “imaginação criado-
ra” na abordagem do tema, os alunos do EM, assim como os acadêmicos da 
Licenciatura, poderiam se mover com liberdade e criatividade em sua apren-
dizagem. Seguindo esta orientação, a narrativa inicial atuaria como invólucro 
simbólico, para que os alunos do EM pudessem cultivar imagens e metáforas até 
conseguirem atingir o pensamento racional e construírem estruturas conceituais 
capazes de referenciar o problema proposto. Esta posição também é defendida 
por Bronowiski (1985), segundo o qual a ciência “[…] caminha sempre na linha 
de pensamento da metáfora para o algoritmo” (BRONOWISKI, 1985, p. 39). 
Ou seja, dar incentivos para que os estudantes do EM deixem fluir suas capaci-
dades criativas, é um passo importante, para que eles iniciem uma caminhada 
inspirada na curiosidade e no prazer pela ciência e tecnologia.

Considerando-se, conforme explica Carvalho (2011, p. 135), que: “Os fe-
nômenos vinculados à imaginação criadora não se limitam ao conhecimento 
racionalista”, abordar questões relativas à sensibilidade e ao significado íntimo 
das questões, afeta o sujeito em sua experiência sensível e o cativa. A submissão 
de um fenômeno estético aos limites da racionalidade pode levar à ineficiência 
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da capacidade interpretativa, pois, como explica Carvalho (2011, p. 82):

[…] o determinismo, oriundo do cientificismo […] não oferece resulta-
dos satisfatórios no que diz respeito a uma investigação da imaginação 
criadora, pois a tendência à imobilidade, à causalidade e ao teleologismo 
são iminentes. A imagem poética é intelectualizada, submetida ao saber 
racional (CARVALHO, 2011, p. 82).

Nesta perspectiva, seria possível considerar a “[…] harmonização entre 
a atividade do homem das artes e o das ciências, mediada pela consideração 
da imaginação criadora como elemento originariamente comum a ambas” 
(CARVALHO, 2011, p. 140). Ao ler o depoimento de Albert Einstein, ao decla-
rar que: “[…] a imaginação é o elemento mais importante na construção da ciên-
cia, mais importante que a própria razão” (EINSTEIN, Apud. CARVALHO, 
2011, p. 151), podemos perceber o dimensionamento que a imaginação criadora 
poderia trazer a este trabalho.

Contemporaneamente, educadores têm desenvolvido aplicações pe-
dagógicas do conceito bachelardiano de imaginação criadora. Jean-Jacques 
Wunenburger (2012, p. 212), considerado um herdeiro das ideias de Bachelard 
(1996), propõe que sua pedagogia da imaginação:

Traga à criança a capacidade de domesticar a imaginação, domar as ima-
gens para abrir um espaço feito de liberdade e mistério, domínio e sur-
presa. Porque a atividade imaginativa nunca tem fim, porque a imagem 
escapa da objetificação, inventário, disciplina. Imaginação é esta função 
porque o homem experimenta o outro, o alhures, o ilimitado, o Todo 
(WUNENBURGER, 2012, p. 212, Tradução nossa.).

Nesta perspectiva, sugere-se a abordagem da imaginação criadora aos 
professores de Educação Básica Técnica Tecnológica (EBTT) de Ensino Médio, 
que queiram fazer diferença não apenas no ensino; mas, sobretudo, nas vidas 
de seus alunos, porque os caminhos da ciência e da tecnologia estão repletos de 
histórias e de exemplos comoventes, capazes de formar não apenas competên-
cias racionais, na forma de cálculos e de equações, mas de inspirar pessoas pela 
sensibilidade, ética e prazer pela pesquisa científica.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa experiência nos remete a refletir que os acadêmicos da licenciatura, 
futuros docentes, podem e devem vivenciar atividades que proporcionem um 
olhar mais significativo para o ensino da Matemática, lembrando que é possível 
buscar elementos da realidade, procurando compreender o que é relevante para 
os alunos a partir do contexto em que vivem. 

Considera-se que a prática construtivista, desenvolvida em sala de aula, 
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atuou de forma efetiva no desenvolvimento dos alunos do EM que participaram, 
ativamente, na construção dos saberes ensinados.

Tornou-se evidente a importância da criação da SD pelos acadêmicos de 
Licenciatura em Matemática, como forma de trazer subsídios pedagógicos para 
a sua formação e para as reflexões sobre suas práticas docentes. O processo 
de construção e de aplicação dessa SD, como um viés de pesquisa e investiga-
ção, mostrou-se relevante à formação inicial dos professores de Matemática. 
Ainda, os acadêmicos, futuros professores de matemática, vivenciaram a expe-
riência de utilizar a estratégia de MM, o que também lhes permitiu perceber a 
sua relevância, além de conseguirem estabelecer a relação entre teoria e prática. 
Constata-se que a atividade foi provocadora, manifestando motivação e interesse 
pela prática pedagógica, propiciando a interação entre professor e aluno, mas 
também, nesta experiência, aluno e aluno.

Ainda, é importante relatar a construção do conhecimento matemático 
dos alunos de EM, quando partem de situações da realidade. Estes conseguiram 
verificar os conhecimentos matemáticos envolvidos, trazendo também conteú-
dos de anos anteriores. Os alunos se envolveram na demonstração do modelo 
matemático, verificando sua viabilidade para a problematização; trazendo, desta 
maneira, possíveis respostas mediante o estudo da precipitação.

Fazer reflexões sobre a imaginação criadora, como uma possibilidade, foi 
relevante para perceber as diferentes formas de conceber o conhecimento mate-
mático em suas dimensões mais lúdicas e inspiradoras, a fim de observar novas 
maneiras de apreender as realidades matemáticas, a partir de ângulos ainda não 
explorados. Nesse entendimento, a SD, na perspectiva da imaginação criado-
ra, poderia proporcionar aos acadêmicos novas possibilidades de abordagem do 
ensino de matemática. Neste sentido, o processo de ensino-aprendizagem não 
se enquadra na concepção tradicional transmissora de conteúdo, mas sim de 
uma educação desobediente aos padrões adestradores, submissos, castradores 
da capacidade criativa dos alunos. Dessa forma, entende-se que os pressupostos 
teóricos de Bachelard (1996) sobre a imaginação criadora podem contribuir para 
uma prática de ensino mais libertadora na formação de futuros professores.  
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA HISTÓRIA E DA 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA PARA A 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
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“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. 
Nelson Mandela. 

1. INTRODUÇÃO

A presença da ancestralidade africana, em consonância com outras ma-
trizes étnicas na formação do povo brasileiro é indiscutível. Por conseguinte, a 
efetiva aplicação de uma Educação das Relações Étnico-Raciais nas escolas do 
Brasil foi aprovada por legislações específicas, determinando a inclusão da te-
mática no ensino regular do país, em cumprimento da garantia plena da eficácia 
do artigo 5º da Carga Magna, que diz “Todos são iguais perante a lei, na certeza de 
que não há desiguais, mas diferentes”. 

Conforme a Unesco,o racismo traduz-se pela discriminação relaciona-
da a características raciais, que declaram preconceito, agressão, intimidação e 
difamação ou exposição do indivíduo ou grupo, podendo ocorrer de formas 

1 Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Estudos sobre a Violência, na linha de pes-
quisa em Estado, Políticas Públicas e Cidadania (UNIEURO/DF). Graduada em Letras 
Português/Inglês e suas respectivas Literaturas; Pedagogia - Séries Iniciais/Supervisão e 
Orientação Escolar (Licenciaturas Plenas). Bacharel em Administração. Pós-Graduada 
em nível de especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional; Gestão Pública e 
Negócios; Docência do Ensino Superior; Língua Inglesa; Educação a Distância. Profes-
sora da Educação Básica e do Ensino Superior. Escritora. Pesquisadora. E-mail: E-mail: 
profdircesalome@gmail.com.

2 Doutora em Educação com ênfase em Psicologia Social pela Universidade de Brasília. 
Mestre em Educação. Pós-Graduada em Administração Escolar, Psicopedagogia Clínica e 
Institucional e Neuropsicologia Clínica. Especialista em Orientação Educacional. Gradu-
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.

3 Graduanda em Pedagogia– Licenciatura Plena (Magistério Infantil dos anos iniciais; Ensi-
no Fundamental e Gestão Educacional) pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pes-
quisadora. E-mail: silva.biancalima31@gmail.com.



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

216

corriqueiras como em comentários ou imagens estereotipadas e difamatórias. 
Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo discorrer sobre a im-

portância da inserção do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
nos currículos desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Sua importância 
decorre do fato da escola, em conjunto com a família, serem as duas principais 
instituições responsáveis pelas relações de sociabilidade, valores e crenças do 
estudante, devendo dinamizar o aprendizado de regras e valores sociais, que 
necessitam, desde tenra idade, serem aprendidos sob a ótica do grupo, mediados 
pela figura do professor.

A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a pesquisa bi-
bliográfica, exploratória e descritiva. Utilizou-se abordagem qualitativa para 
análise dos dados, que proporciona ênfase na natureza social da realidade e 
foca no entendimento dos homens sobre os fatos (GIL, 2008; TRIVIÑOS, 2009; 
BARDIN, 2011; MINAYO, 2012). 

2. DOS SISTEMAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE PROTE-
ÇÃO À LEI Nº 10.639/2003 

A proteção aos Direitos Humanos remonta à Declaração de Direitos do 
Bom Povo de Virgínia, nos Estados Unidos, de 1776; à Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, na França, de 1789 e à Convenção sobre a Escravatura, 
de 1926, pelo menos, formando uma sucessão de pactos, acordos e entendi-
mentos, chegando à Carta das Nações Unidas, em 1945 (BRASIL, SENADO 
FEDERAL, 1996).

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 
1948, publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU), começa a se de-
senvolver,em nível mundial, instrumentos internacionais de proteção, que deter-
minam o valor da igualdade humana, reforçados pelo pilar da Universalidade. 
Nesse sentido, a DUDH estabelecendo o princípio da isonomia como forma de 
coibir discriminações, proclama o direito de todos também à educação (DUDH, 
1948, ART. 18, 26, 29; PIOVESAN, 2005, p. 35-46).

A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, ratificada por167 países, dentre eles o Brasil, assinala que qualquer “dou-
trina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, mo-
ralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, inexistindo justificativa 
para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum”. O artigo 
1º da Convenção define discriminação racial como:

Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça,-
cor, descendência, de origem nacional ou étnica, que tenha o propósito ou 
o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em 
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pé de igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais (ONU, 
1965, ART. 1º). 

A discriminação abrange toda distinção, exclusão, restrição ou preferên-
cia que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o exercício, em 
igualdade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos 
campos político, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro cam-
po, porque a discriminação significa sempre desigualdade (PIOVESAN, 2005; 
IPEA, 2011). O Brasil assinou a Convenção Internacional Sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial em 1968.

O termo “raça”, conforme Bandeira & Batista (2002), pode fazer referên-
cia tanto às características biológicas e fenotípicas de uma pessoa ou agrupa-
mento social, como às étnico-culturais, apresentadas pelos mesmos. 

O conceito de “racismo”, de acordo com De Almeida (2018), pode ser 
entendido como uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas que culminam em des-
vantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual 
pertençam.

A Constituição Federal de 1988 determina que está dentre os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil:

Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, CF, Art. 3, 
inciso XLI), e também “a Lei punirá qualquer discriminação atentatória 
dos direitos e liberdades fundamentais (BRASIL, CF/1988, ART. 5º, inci-
so XLI; GOMES, 2001).

Por conseguinte, após publicação de Parecer, o Conselho Nacional de 
Educação (CNE/CP, 03/2004), por meio da Resolução de n. 1, de 17 de junho 
de 2004, alterando a Lei n. 9.394/1996, aprovou a Lei n. 10.639/2003, que de-
terminou a obrigatoriedade do ensino da História e da Cultura Afro-brasileira 
e Africana nos currículos escolares do país. Dessa forma, o novo dispositivo 
acrescentou à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) os artigos 
26-A e 79-B. 

O artigo 26-A estabelece o ensino sobre cultura e história afro-brasileiras 
e especifica que o mesmo deve privilegiar o estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 
negro na formação da sociedade nacional (FINON, 2007).

O mesmo artigo ainda determina que tais conteúdos devem ser ministra-
dos dentro do currículo escolar, dos estabelecimentos públicos e particulares, 
em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História brasileiras4, 

4 O artigo 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) inclui no calen-
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devendo promover a reaprendizagem da história, cultura, literatura brasileira, 
também sob a perspectiva da população negra,considerando sua diferença e re-
presentação, respeitando o princípio da igualdade que a Lei trouxe como base, 
traduzido na ideia de que somos todos humanos (SILVA JÚNIOR, 1998). 

Soma-se à Lei o Decreto n. 4.886, de 20 de novembro de 2003, que esta-
belece a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial e resoluções, como 
a destinada à Educação para as Relações Étnico-Raciais e Para a Educação 
Quilombola (BRASIL, PNPIR, 2003).

No ano seguinte, em 2004, estabeleceram-se as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A resolução foi resultante do 
Parecer CNE/CP 3/2004. As diretrizes estipulam as formas de como as ques-
tões étnico-raciais devem ser trabalhadas na educação. Uma das orientações é 
reconhecer e valorizar as raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indí-
genas, européias e asiáticas (BRASIL/SECAD/ME, 2004; BRASIL, SECAD/
SEPPIR, 2009).

A aprovação deste dispositivo legal é fundamental para um trabalho es-
colar comprometido com o respeito à diferença. Dados coletados em pesquisas 
que serviram de base para o desenvolvimento da Lei n. 10. 639/03, afirmam que 
crianças e jovens de ascendência africana têm, via de regra, uma escolaridade 
prejudicada, por possuírem vida escolar mais difícil e acidentada que crianças 
brancas, pois enfrentam maior número de saídas e voltas para o sistema esco-
lar (HENRIQUES, 2001).Mas os desafios para a efetiva implementação da Lei 
refletem a continuidade de uma política que ainda não alcançou a efetividade 
proposta.

Conforme Silva e Barbosa (2008; 2019), há a necessidade de regulamentar 
uma carga horária mínima para o trabalho da História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana nos componentes curriculares de História, Literatura e Artes. As au-
toras argumentam que houve avanços, mas ainda há muito a ser definido. Ainda 
hoje, em 2022, muitos professores, sobretudo de cidades pequenas do interior, 
ainda não têm acesso aos cursos de formação e aos materiais.

Lopes e Macedo (2017) afirmam que houve avanços, porque se retroagir-
mos há 30 anos da aprovação da Lei n. 10.639/03,as relações raciais existentes 
no Brasil ainda eram entendidas pelo modelo da mestiçagem. Pereira (2011), 
no mesmo sentido, explica que, a partir de 1995, em virtude dos movimentos 
negros e sociais, a política racial passou a ser entendida como política pública”.

Hansebalg (1996), ao explicar sobre o conceito de mito usado na 
Antropologia, faz uma correlação à noção de “democracia racial” no Brasil, 

dário escolar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
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apontando para a distância entre a representação e a realidade; a permanência 
da existência de preconceito, a discriminação, as desigualdades raciais e a cons-
trução da negação desses fenômenos no plano discursivo do país, de um modo 
geral (HANSEBALG, 1996, p. 237).

A afirmação de Hansebalg denota a resistência e a pouca efetividade das 
políticas públicas voltadas ao combate do fenômeno da discriminação e do pre-
conceito racial em solo brasileiro, que, a despeito das tratativas, acordos e legis-
lação, mantém ainda tímidas ações efetivas de combate àsdiscriminações por 
raça e cor no país. 

A formação histórica do Brasil está indissociavelmente ligada ao conti-
nente africano. Conhecer a história da África e do Brasil, numa perspectiva do 
negro, contribui para a valorização da comunidade negra, sobretudo no sentido 
da mudança de uma mentalidade preconceituosa e no sentido do cumprimento 
da garantia da plena eficácia do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

A importância do assunto remete-nos à estreita relação que a educação 
possui quanto à incumbência de uma formação voltada ao entendimento e cri-
ticidade relacionados ao tema da diversidade racial no país, com vistas à forma-
ção de um cidadão consciente de sua história, das transformações sociais, das 
determinações do status quo de uma sociedade que deve voltar seus esforços em 
prol de um currículo escolar que trabalhe o ensino e a aprendizagem com base 
em conceitos como “identidade”; “alteridade”; “diferença”, “cultura”; “raça e 
etnia”, segundo Tomaz Tadeu da Silva (1999, p. 17).

3. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA AS RELA-
ÇÕES ÉTNICO-RACIAIS DESDE AS SÉRIES INICIAIS

Conforme Lopes (2004) é impossível estudar e entender a história do mun-
do sem passar pela história do continente africano. É preciso tratar de questões 
que remetem ao passado de um continente que durante a modernidade foi sa-
queado. E não apenas as suas riquezas materiais, mas a própria vida das pessoas 
que dali foram retiradas, passando à condição de escravas pelos europeus e bran-
cos brasileiros (LOPES, 2004, 2006).

De acordo com Pereira (2008), a questão racial brasileira, alçada ao cen-
tro do debate no país com a aprovação da Lei n. 10.639/03, numa tentativa de 
uma desconstrução da polaridade étnico-identitária, afirma que,

A lei atende ao enfrentamento da antiga crítica a um ensino de História 
centrado em narrativas etnocêntricas, em que a história e a cultura afro-
-brasileiras, via de regra, compareciam – quando compareciam – de for-
ma estereotipada, de modo que a referida lei foi e continua sendo uma 
tentativa de diminuir os problemas sociais advindos do racismo,  que 
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intrinsecamente permeiam nossa constituição como sujeitos sociais, pro-
blema remanescente do período Colonial, em que os indivíduos africanos 
e posteriormente afrodescendentes, eram considerados apenas como for-
ças de trabalho desprovidos de inteligência ou direitos básicos (PEREIRA, 
2008, p. 22).

O viés pedagógico escolar desta discussão converge, então, para as crian-
ças em processo inicial de construção de conhecimentos instrucionais e morais, 
no Ensino Fundamental, que, conforme Silva (2020) necessitam de elementos 
capazes de direcionar e contribuir para o desenvolvimento da cidadania, que 
resultem em processo de inclusão social e afirmação identitária. 

Conforme Bersani (2017) o racismo estrutural, aquele que perpassa desde 
a apreensão estética, até o espaço dos âmbitos privados e públicos, ainda é muito 
forte e pode transcender à formatação das instituições, como a escola, por exem-
plo. Isto é, o indivíduo que possui características fenotípicas de descendência 
africana sofre, mesmo de forma velada, sendo obrigado a suportar essa violên-
cia, muitas vezes, difícil de coibir. 

Goffman (2012) questiona sobre qual seria o impacto numa mente in-
fantil que convive com as pressões de uma sociedade que a desfavorece e não 
apresenta a ela formas de representações com as quais consiga se identificar 
positivamente. O antropólogo explica a utilização do conceito de estigma, para 
falar sobre as marcas e identidades de raça, segundo o qual procura perceber se 
as crianças já carregam uma representação pejorativa em relação à negritude.

Uma face desse processo, conforme Goffman, é a construção simpática 
dessa anormalidade, que não deixa de ser estigmatizadora, no sentido de reforçar 
que “o indivíduo estigmatizado pode ser abordado à vontade por estranhos, des-
de que eles sejam simpáticos à sua situação. Por exemplo, chegar pegando no 
cabelo ou dizer “nossa que macio”, é atitude que reforça oracismo estrutural, 
tratado com normalidade, na maioria das vezes(GOFFMAN, 2012, p.26).

Segundo Rosemberg (2012), é importante que essas questões sejam apre-
sentadas antes dos 7 anos, por volta dos 4-5 anos, fase em que as crianças, se-
gundo o entendimento defendido pela autora, já desenvolveram algum tipo de 
conceituação ou identificação racial (ROSEMBERG et al., 2012, p.35).

Em estudo sobre o perfil ideológico da literatura voltada ao público infan-
to-juvenil, no período de 1955 a 1975, Rosemberg (2012), analisando 168 livros 
infanto-juvenis brasileiros (num total de 626 histórias), detecta, entre outras coi-
sas, um tratamento diferenciado dado a brancos e a negros.

Segundo seu estudo,os brancos são os personagens mais frequentes nos 
textos e nas ilustrações. São representados como modelos da espécie huma-
na, apresentando atividades profissionais mais diversificadas, recebendo me-
lhor acabamento estético, representando figuras e personagens históricos mais 
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relevantes, o que pode resultar não apenas na instauração de um processo dis-
criminatório de fato, mas de uma “violência simbólica” intrínseca(LIMA, 2005; 
SILVA, 2020).

Denota-se assim, conforme Weschenfelder, que,

Historicamente, a escola tem sido um lugar que silencia e anula as diferen-
ças em nome de normas e práticas que homogeneízam os/as alunos/as, 
produzindo estereótipos e formas de excluir aquele/a que é considerado 
como fora do padrão, cultural e pedagogicamente (WESCHENFELDER, 
2014, p. 10).

O discurso que deveria centralizar a educação brasileira atual seria o de 
uma educação voltada para o ensino crítico, para a cidadania e educação moral. 
No entanto, conforme Moraes (2015), a explicação para a permanência da ideo-
logia da democracia racial nas escolas, principalmente nos manuais didáticos, só 
pode ser justificada como negação do racismo.

A escola é instituição responsável por fazer conhecer a África de ontem e 
de hoje. A história do Brasil, contada na perspectiva do negro, reafirma a cons-
tante presença da marca africana dos nossos ancestrais na literatura, na música, 
na criatividade, na forma de viver e de pensar, de andar, de dançar, de falar e de 
rir, de rezar e festejar a vida (FINON, 2008). 

É importante ressaltar que uma política de reparação não é para “favore-
cer” uma parcela da população em detrimento de outra, mas sim, uma forma de 
equalizar as diferenças de oportunidades criadas pelas mazelas sociais resultan-
tes de um racismo estrutural e até ideológico. 

De acordo com Munanga (2015), o multiculturalismo não pode ser re-
duzido a um pluralismo sem limites. Ele deve ser definido como a busca de 
comunicação e integração parcial entre os conjuntos culturais não reconhecidos 
na formação da cidadania. Para Kabengele Munanga, 

A vida de uma sociedade cultural organiza-se em torno de um duplo movi-
mento de emancipação e comunicação. Sem o reconhecimento da diversi-
dade das culturas, a ideia de recomposição do mundo arrisca cair na arma-
dilha de um novo universalismo. Mas, sem essa busca de recomposição, 
a diversidade cultural só pode levar à guerra de culturas (MUNANGA, 
2015, p. 21-22). 

De acordo com Barbosa (2008), “a repetição dessa história eurocentrada, 
muito mais pautada pelos grandes feitos e pelos grandes heróis, negligencia a 
história dos povos africanos”.

Assim, conforme Müller e Santos (2013), a Educação e o ensino da 
História da África e do Negro no Brasil têm papéis significativos e importantes 
na formação da identidade brasileira, pois no espaço escolar pode-se disseminar 
e resgatar saberes e valores, necessários às tessituras das identidades.
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4. CONSIDERAÇÕES

A história do ensino escolar como responsável pela instrução está vincu-
lada às transformações sociais, políticas, econômicas e culturais pelas quais pas-
sou o mundo ocidental, até chegarmos às instituições de ensino que temos hoje, 
de caráter liberal, cujos pilares são o individualismo, a propriedade, a liberdade 
e a igualdade. 

Dessa forma, a ideia de igualdade do pensamento liberal está vinculada 
à igualdade perante a lei, devendo advir daí igualdade de oportunidades e de 
direitos. Ainda que não exista consenso sobre tais princípios, eles apontam para 
a democracia como forma capaz de assegurar os direitos individuais do cidadão 
e, sobretudo, das populações historicamente relegadas em função de aspectos 
culturais e raciais.

Sabemos, que “o racismo presente em nossa sociedade leva uma parcela 
da população, econômica ou socialmente mais privilegiada, mesmo que incons-
cientemente, a acreditar na errônea ideia da superioridade racial de uns em de-
trimento de outros” (MEC/UNESCO, 2005; PIOVESAN, 2005).

Ao falar sobre a importância da inserção do ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana nos currículos desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, o estudo evidencia a relevância em se adotar, desde o primeiro 
seguimento do ensino na Educação Básica, políticas e métodos de esclarecimen-
tos, orientações e medidas necessárias para dissuadir e eliminar a discriminação 
racial e suas manifestações, no sentido de prevenir e combater doutrinas hege-
mônicas, práticas racistas e discriminatórias, ainda presentes numa sociedade 
pluriétnica e multicultural por natureza.
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ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA 
ANCORADAS NO CONSTRUTO DA 

APRENDIZAGEM AUTORREGULADA 

Eduarda Ingrid Ribeiro1

   Elaine Leporate Barroso Faria2

INTRODUÇÃO

Diante da modernidade e das inúmeras mudanças em todas as esferas 
da sociedade, concerne à instituição escolar, assim como a outras instâncias de 
cunho social, promover a sustentação das aprendizagens fundamentais para o 
desenvolvimento pleno do potencial humano. A educação encarrega-se de ga-
rantir aos cidadãos processos formativos na perspectiva de uma formação hu-
mana integral, assim como, o desenvolvimento de competências para que os 
indivíduos sejam capazes de analisarem, criticamente, as informações a que têm 
acesso, transformando-as em conhecimento. 

A leitura é uma dessas competências, no qual se torna extremamente sig-
nificativa no cenário educacional e na vida dos estudantes enquanto sujeitos 
sociais. Por isso, a leitura deve ser muito bem desenvolvida nas práticas de en-
sino-aprendizagem, de modo a ultrapassar os limites da alfabetização e ir de 
encontro aos pressupostos do letramento. Inúmeros estudantes são considerados 
maus leitores, e, o princípio deste problema encontra-se na adoção de uma meto-
dologia de ensino focada apenas na decodificação, omitindo o caráter reflexivo e 
compreensivo da atividade cognitiva do aluno (Faria, 2011). Em outras palavras, 
podemos assumir que, mediante uma prática delimitada, o estudante perde a sua 
autonomia e liberdade de reflexão no processo de aprendizagem.

Existem inúmeras tendências teóricas a respeito do conceito da 
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leitura e neste estudo, adota-se a abordagem interacionista, em que, ocorre 
uma relação tríade entre autor, texto e leitor; e, o estudo sobre a compreen-
são é sustentada pelas concepções teóricas da Psicologia Cognitiva e da Teoria 
do Processamento da Informação. Assim, para que ocorra a aprendizagem, 
faz-se necessária a mobilização dos processos cognitivos diante da recepção e  
percepção de estímulos, sendo a autorregulação um fator fundamental para um 
bom desempenho em tarefas cognitivas. Desta forma, todo leitor proficiente 
emprega estratégias autorregulatórias para cada momento da leitura visando a 
consciência do processo de compreensão e controle através da planificação, mo-
nitorização e avaliação (Gomes e Boruchovitch, 2019). Posto isso, o construto 
da aprendizagem autorregulada na compreensão leitora é um caminho conside-
rável a se seguir, através do seu ensino explícito, bem como, do desenvolvimento 
das estratégias metacognitivas, evidenciando a necessidade de práticas pedagó-
gicas que propiciem o desenvolvimento do pensamento estratégico dos alunos.

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS

A práxis educativa dispõe de uma importante função no desenvolvimen-
to do indivíduo, procedendo de sua essência formadora e ética. Partindo desses 
pressupostos, o saber docente institui-se através da prática, cujo eixo constitutivo, 
é o aluno ativo em um processo dinâmico partindo da interação. Percebe-se, a re-
levância do papel do educador, tendo em mente que ensinar não significa, apenas, 
repassar os conteúdos, mas, também, ensinar a pensar de forma sistematizada e 
estratégica. Ensinar não significa transferir os saberes ao outro, que o recebe de 
maneira passiva, ensinar significa desafiar ou ainda promover as condições para 
construir, refletir, compreender, transformar, sem perder de vista a autonomia do 
sujeito ativo no seu processo de aprender. Estudos vigentes, ressaltam que os pro-
cessos do pensar, aprender e ler, caminham além da extensão do papel ativo dos 
alunos na aprendizagem, ressaltando a necessidade de desenvolverem habilidades 
e competências cognitivas partindo dos princípios estratégicos.

O conceito de estratégias de aprendizagem é compreendido como proces-
so de tomada de decisão, no qual o aluno escolhe de maneira organizada e siste-
matizada os conhecimentos que o auxiliarão para findar tal objetivo (Monereo 
et al., 1995). Neste sentido, as ações estratégicas são norteadas pelo planejamen-
to e execução das ações, como aponta (Veiga Simão 2002, 2005) ao esclarecer 
que as estratégias são sempre ações conscientes e intencionais dirigidas a um 
objetivo relacionado com a aprendizagem formativa do aluno. As estratégias de 
aprendizagem devem ser compreendidas como sequências adaptadas em prol 
dos procedimentos, que tem como intenção facilitadora a aquisição do conheci-
mento através do armazenamento e da utilização das informações.
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Então, tendo como foco o ambiente educacional, é necessário assimilar 
e compreender as estratégias de aprendizagem como integrações atreladas aos 
comportamentos, ações e técnicas voltadas para o aprendizado e suas contribui-
ções. Todos esses processos envolvem as ações cognitivas, que promovem o ar-
mazenamento e restabelecimento dos conteúdos já decodificados e aprendidos. 
Já os processos designados como metacognitivos estão vinculados ao princípio 
de escolha, seleção de ações sobre as decisões tomadas, sendo o indivíduo res-
ponsável pelo seu processo de aprendizagem (Boruchovitch, 1999).

Assim, a aprendizagem escolar se encontra vigorosamente dependente do 
domínio das habilidades das estratégias, levando em conta o anseio de que sejam 
inseparáveis do processo de ensino, considerando ser necessário o conhecimento 
do professor em combinar o ensino dos conteúdos com as técnicas, procedimentos 
e as estratégias, no conjunto de situações vivenciadas no ambiente educacional 
(Veiga Simão, 2004). Nessa perspectiva, é de extrema necessidade pensar na for-
mação de professores sob dois aspectos: enquanto aprendiz, o aspecto de escolher, 
elaborar e organizar a informação deve ser aprendido, e como professor, planejar 
a sua ação a fim de fornecer ao aluno um modelo de utilização estratégica dos 
procedimentos de aprendizagem. Veiga Simão (2004), compartilha uma defini-
ção exposta por Monereo (1993), no qual descreve que o professor estratégico se 
torna um profissional que expõe as competências regulatórias tornando possível o 
planejamento, o monitoramento e a avaliação dos seus processos cognitivos, tanto 
quando aprende ou quando ensina, sendo esta uma relação recíproca.

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de aplicação dos princípios su-
bentendidos na concepção das estratégias de aprendizagem ao processo formati-
vo dos alunos.  Para poder ensinar, é imprescindível utilizar de maneira estraté-
gica seus recursos em situações vigentes, sendo essencial que, primeiramente, o 
docente seja competente em aprender e ensinar os conteúdos estrategicamente, 
sendo que a formação deve capacitá-lo para compreender e promover a ativação 
da consciência dos alunos, de seus processos cognitivos, metacognitivos e mo-
tivacionais, pois ensinar e aprender requer planejamento. Veiga Simão (2004), 
aponta duas questões norteadoras: uma referente ao professor, que deveria apren-
der sobre a utilização metacognitiva das estratégias de aprendizagem, e a outra, 
referente aos requisitos necessários para que a utilize de maneira metacognitiva. 
Antes de acrescentarem as estratégias de aprendizagem diante da prática educa-
cional, os professores devem conhecer as características essenciais afim de pro-
ver e manter uma instrução de qualidade, tangenciando o ensino, assim como 
proporcionar o desempenho adequado, o que torna essencial, desenvolver me-
canismos para “aprender a aprender” ao longo de toda a vida. Segundo Randi 
(2004), sem o entendimento teórico da aprendizagem, torna-se improvável que o 
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docente reconheça o momento adequado para que possa ensinar a desenvolver a 
autorregulação em seus alunos. Há uma disposição na otimização do ensino de 
estratégias de aprendizagem, sendo fundamental que os docentes exerçam essa 
atividade de maneira estratégica, desde quando aprendem até quando ensinam, 
para que sejam aptos a desempenhar um controle consciente sobre seus próprios 
processos cognitivos de decisão.

Segundo Boruchovich (2006) há um número significativo de educandos 
que possuem pouco conhecimento metacognitivo acerca das estratégias diver-
sificadas de aprendizagem, pois não sucedem de maneira espontânea, o que 
é preciso desenvolvê-las de modo articulado e sistemático. As estratégias de 
aprendizagem se designam como ações comportamentais nas quais os alunos as 
dispõem durante o processo de aprendizagem e que interferem no resultado fi-
nal desse processo. Denominam-se procedimentos, atitudes e comportamentos, 
ações que os educandos realizam através de atribuições específicas de aprendi-
zagem visando alcançar metas deliberadas. A partir desse princípio, se torna pre-
cípuo que o aluno participe e desenvolva, ativamente no decorrer do processo, 
pois, através do mesmo se constrói e aprende o seu próprio conhecimento. 

Assim, para a efetivação do aprendizado, as estratégias se tornam extre-
mamente importantes no princípio motivacional constante, visando o esforço e 
a autorregulação. É ponderoso esclarecer que alunos se apresentam mais pre-
dispostos a usar as estratégias, a partir do momento que se adquire consciência 
que estes procedimentos melhoram e auxiliam na conclusão das designações 
propostas. Desta maneira, o aluno desenvolve um papel ativo diante do conhe-
cimento que produz, podendo autogerir-se e autorregular. A autonomia amplia 
o senso de competência do educando fazendo com que este tenha um maior 
envolvimento com a aprendizagem.

Os estudiosos Dembo (1994) e Pozo (1996) explicitam que estratégias de 
aprendizagem são processos ativos que os alunos utilizam para armazenar as 
informações de maneira eficiente através do armazenamento e da utilização 
da informação. Através do processo inquisitório, o educando diversifica as ma-
neiras de apropriá-las, estudá-las e recuperá-las valendo-se dos seus processos 
cognitivos, superando as adversidades diante do ambiente escolar. Através do 
enfoque superficial, é notório a distinção e divergência do enfoque profundo a 
respeito do conhecimento, através da concepção que o educando possui sobre 
o que é aprendizagem, tem-se como interface a aplicação e a forma com que se 
verifica as atividades propostas.

A aprendizagem está subjugada a uma série de estratégias específicas, 
já as estratégias metacognitivas contemporizam a elaboração emaranhada e 
complexa do pensamento acerca do que está sendo assimilado e aprendido, 
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possibilitando planejar, controlar e regular a aprendizagem. O processo de pla-
nejamento faz com que o educando pondere diante dos conhecimentos siste-
matizados, realizando interligações e ativando os conhecimentos prévios para 
fundamentar e compreender sua aprendizagem. A instrução e o controle se de-
senvolvem a partir de uma contemplação minuciosa de todos os aspectos que 
envolvem a compreensão do que está sendo estudado. 

Diante o acesso aos conhecimentos prévios, há relações atribuídas perante 
a assimilação dos novos conhecimentos adquiridos diante das influências do an-
terior, tal como a classificação das estratégias diante do princípio associativo e por 
restituição. As denominações associativas rememoram a informação já proces-
sada atribuindo significados e reorganizando as informações. Esses significados 
em sua maioria são internos atribuídos e contextualizados através das relações 
categóricas e conceituais. Boruchovitch (2006) e Zeronini (2010) afirmam que há 
dois vastos grupos de estratégias de aprendizagem, sendo as cognitivas e meta-
cognitivas. As estratégias cognitivas são aquelas que o educando utiliza para sis-
tematizar, organizar, armazenar e elaborar informações tangenciando a resolução 
de designações e tarefas, viabilizando uma informação que seja eficientemente 
armazenada dentro do processo de aquisição de informação. Já as estratégias me-
tacognitivas são denominadas como reguladoras do pensamento, demandando 
um maior grau de complexidade do aluno à medida que envolve o pensar sobre o 
processo de aprendizagem, pois inclui o autoconhecimento do mesmo, atribuindo 
importância ao significado expresso das atividades executadas.

Além disso, é explícita a importância das estratégias de aprendizagem 
visando a melhoria do desempenho educacional, através do ajuste dos aspectos 
afetivo-motivacionais relacionados, bem como a promoção de sua autorregula-
ção, sendo fundamental auxiliar os alunos nos cursos de formação de professo-
res, a fim de que transformem suas salas de aula em ambientes próprios para o 
aprender a aprender (Boruchovitch et al., 2005).

ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA

O processo de leitura é uma atividade complexa e múltipla, no qual en-
volve a compreensão e decodificação, entre as inúmeras habilidades do leitor. 
A compreensão de textos é um exercício complexo e dinâmico que se apodera 
de múltiplos processos cognitivos, através de atividades e estratégias mentais, 
propícias ao ato de compreender. 

A compreensão se qualifica a partir do esforço para atribuir sentido ao 
texto, buscando coerência e entendimento. Partindo das estratégias, Duffy e 
Rohler (1987) e Solé (1998) apontam que o desenvolvimento e prosseguimen-
to de planos flexíveis, que considerem a essência do texto, buscam assegurar o 
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conhecimento do todo, promovendo a ativação dos conhecimentos prévios do 
aluno sobre o assunto.

O processo de leitura implica o envolvimento de capacidades cognitivas 
gerais, como a atenção, a ativação de conhecimentos prévios, a memória 
de trabalho ativada, a inferenciação, e de capacidades linguísticas, como 
acessar a significação básica, processar metáforas e outras figuras, cons-
truir o sentido e recuperar anáforas (Morais, 2013, p. XX).

Segundo Solé (1988), as estratégias de compreensão leitora, se caracte-
rizam como metodologias necessárias e fundamentais para o desenvolvimento 
da leitura proficiente. O processo de leitura envolve a compreensão e a leitura 
torna-se um instrumento indispensável para aprender de forma significativa. 
Segundo Vygotsky (1984), a educação escolarizada, juntamente com o profes-
sor, tem um papel excepcional no desenvolvimento do indivíduo. Entende-se 
que é através do movimento entre teoria e a prática, em situações reais de leitu-
ra, que o professor poderá, com lucidez, ao perceber a possibilidade concreta de 
acesso ao conhecimento, formar leitores autônomos e competentes.

Nessa perspectiva, a leitura une os sujeitos através do conhecimento 
da cultura e, ao mesmo tempo, contribui para que o aluno constitua-se como 
cidadão.

Se ensinarmos o aluno a ler compreensivamente e a aprender a partir da 
leitura, estamos fazendo com que ele aprenda a aprender, isto é, para que 
ele possa aprender de forma autônoma em uma multiplicidade de situa-
ções. (SOLÉ, 1998, p. 47). 

O processo de leitura possibilita que o leitor incorpore e integre novas in-
formações, conceitos e ideias. Nesse sentido, as contribuições de Martins (2005) 
evidenciam os benefícios acerca da leitura significativa proporcionada pelas es-
tratégias de compreensão leitora, sendo aplicações necessárias para a leitura em 
todas as etapas da educação.

As estratégias de compreensão leitora devem ser vistas como metodolo-
gias de especificidade elevadas, que abrangem os objetivos a serem desempe-
nhados. As estratégias visam a conquista de um objetivo, tendo o potencial de 
adaptar-se a diferentes situações de leitura; tangenciando os componentes meta-
cognitivos de controle sobre a sua própria compreensão. 

O leitor proficiente deve ter condições de interrogar sobre sua própria com-
preensão, estabelecer relações entre o que lê e seu conhecimento prévio, 
questionar seu conhecimento e modificá-lo, generalizar o conteúdo apren-
dido para outros contextos, entre outras habilidades. (Piovezan; Castro, 
2008, p. 54-55).

No âmbito pedagógico, a finalidade da leitura é que o aluno se torne 
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eficiente frente a aprendizagem significativa e cabe ao professor informar ao 
aluno o objetivo da leitura, como as etapas que devem ser pensadas e executadas 
que o conduzirá à compreensão do texto. 

APRENDIZAGEM AUTORREGULADA

As estratégias de aprendizagem autorregulada compreendem as ações 
voltadas à aquisição de informações ou habilidades que envolvam objetivos e 
percepções dos alunos, pondera, também, que a autorregulação pressupõe uma 
conduta consciente, autorreflexiva e proativa do aluno (Zimmerman, 2013). 

Sendo assim, o construto da aprendizagem autorregulada está voltado à aten-
ção em como os alunos ativam, modificam e suprem suas práticas de aprendizagem 
em contextos específicos. Teóricos como Boekaerts e Corno (2005), Pintrich (2000), 
Zimmerman (2000, 2008, 2011) afirmam que todo indivíduo consegue regular a sua 
própria aprendizagem, pois todo ato passa a ser regulado pelo aluno, no qual exige 
discernimento e consciência dos objetivos que ânsia cumprir, do mesmo modo, que 
conheça as determinações das ações que realiza, tendo convicção e controle de seus 
recursos internos e externos no que tange a concretização.

A autorregulação pressupõe uma conduta consciente, autorreflexiva e 
proativa do indivíduo (Zimmerman, 2013).  Um aluno autorregulado tem com-
portamentos, motivações, emoções e um relacionamento interpessoal ótimo 
com os demais, o que auxilia para a efetivação e promoção de um aprendizado 
significativo e de maior qualidade e rendimento. O construto da autorregulação 
se assevera a respeito do modo como o indivíduo gerencia seus comportamentos 
e emoções, de forma consciente e intencional, sendo uma competência coor-
denar pensamentos, sentimentos e ações que são planejadas e ajustadas para o 
alcance de metas e de objetivos.

A autorregulação implica as dimensões metacognitiva, comportamen-
tal e motivacional. Os pesquisadores Zimmerman (1990); Veiga Simão (2002); 
Pintrich (2003) e Frison (2011), destacam que existem inúmeras concepções 
epistemológicas acerca da definição do construto da aprendizagem autorregu-
lada.  No entanto, não há uma definição consensual em referência ao construto 
da autorregulação, assenhoreiam concepções pelas diferentes orientações teó-
ricas que alteram, desde o controle dos comportamentos externos, ao controle 
de sistemas cognitivos integrados à aprendizagem (Boekaerts; Corno, 2005), o 
que evidencia diferentes aspectos, sejam esses cognitivos, motivacionais, voliti-
vos, sociais e culturais. Já Zimmerman (1986, 1990, 2002), em seus respectivos 
estudos, defende que nas diferentes correntes teóricas que explicam o constru-
to da Aprendizagem Autorregulada, pondera uma comum relação aos indiví-
duos, nos quais são vistos como participantes metacognitivos, motivacionais e 
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comportamentalmente ativos em seu próprio processo de aprendizagem. Em 
ambas orientações teóricas, os processos de autorregulação são compreendidos 
como um mecanismo que potencializa os processos de realização, no qual per-
mite que o aluno ajuste suas ações a fim de alcançar os objetivos delineados. 

Inúmeros estudiosos renomados da área têm elucidado a importância da 
aprendizagem autorregulada atrelada ao contexto de ensinar, não sendo menos 
importante o ensino do conteúdos, mas, o professor deve impulsionar nos dis-
centes o entendimento e a compreensão dos processos pelos quais se aprendem. 
O desenvolvimento de alunos autorregulados se estabelece em um importan-
te objetivo educacional (Zimmerman, 1986; Pressley, Borkowski & Schneider, 
1989; Brown, 1997). Segundo Zimmerman (1986), denomina-se um estudante 
autorregulado quando o mesmo se faz capaz de ser atuante e responsável pelo 
seu próprio procedimento de aprendizagem. A auto regulação envolve a meta-
cognição (Flavell, 1987) sendo a capacidade do discente ponderar sobre os seus 
processos cognitivos, motivacionais e sua autonomia diante desses processos, 
através do pensar sobre os próprios pensamentos.

O desenvolvimento da competência leitora demanda um conjunto de 
habilidades que incluem a capacidade do leitor de criar e organizar suas pró-
prias estratégias de compreensão. As adequações surgem conforme a necessi-
dade usual, atribuindo significados diante da macroestrutura, microestrutura e 
a superestrutura do objeto de estudo, criando uma rede de relações através da 
contextualização entre os tópicos abordados, organizando as informações que 
constituem as diferentes partes do material. (Brandão & Spinillo, 1998; Solé, 
1998; Vicentelli, 2000).

A compreensão leitora e a autorregulação, se dão através do princípio de 
aquisição e retenção da informação, no qual diligencia um engajamento ativo por 
parte do leitor (Faria e Mourão, 2013). Estudos sobre a temática, vêm demons-
trando que bons leitores compreendem melhor, e se lembram exibindo um reper-
tório mais amplo, os mesmos, conseguem reconhecer facilmente as informações 
essenciais e separá-las das referências de apoio. (Boruchovitch, 2007) Os maus 
leitores sublinham o texto, indiscriminadamente, sendo que, essa vasta parcela, 
raramente, fazem resumos do texto. (Gomes; Boruchovitch, 2019). Os leitores 
competentes se empenham no sentido de elaborar uma síntese textual fundamen-
tada na triagem de ideias que melhor o representa, além de manter-se ativamente 
engajados na leitura gerando questões sobre o conteúdo lido, almejando solucio-
nar enquanto leem (Gomes; Boruchovitch, 2019). Os denominados maus leitores, 
manifestam uma passividade e complexidade em gerar perguntas sobre o material 
anexo, enquanto leem. Há uma grande diferença entre bons e maus leitores no que 
diz respeito o monitoramento frente a compreensão. (Frison, 2016). Em interface, 
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bons leitores são conscientes do grau e da qualidade de sua compreensão, tendo 
discernimento sobre o que fazer e como fazer, quando não compreendem o que 
está sendo estudado (Zimmerman; Martinez-Pons, 1986). 

As estratégias de aprendizagem e o processo autorregulatório podem 
ser ensinadas para alunos de baixo rendimento escolar, sendo factível ensinar 
a todos os alunos a ampliarem sua forma de aprendizagem e monitoramento, 
auxiliando na compreensão na hora da leitura através da utilização de técnicas 
de memorização e planejamento. (Weinstein; Mayer, 1985). O estudioso Pozo 
(1996), afirma que apenas ter conhecimentos das estratégias não é suficiente, os 
educandos carecem de adquirir um metaconhecimento, compreendendo como 
e quando usá-las, o que concerne, especificamente, ao desenvolvimento do leitor 
competente, pois há estratégias de aprendizagem que podem ser ensinadas e 
usadas para apoiar cada momento relativo ao processo de ler antes, durante e 
após a leitura. A importância da leitura é de caráter reconhecido por educadores 
e estudiosos que visam melhorar a capacidade leitora e o processo autorregula-
tório dos alunos nas séries iniciais e consecutivas, frente aos processos adjacen-
tes e subjacentes à compreensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo elucidou a importância da compreensão leitora an-
corada no construto da aprendizagem autorregulada, bem como o papel fun-
damental dos professores dentro do aspecto formativo. Através do processo de 
intervenção no contexto educacional, tem-se como resultado, contribuir com as 
discussões acerca do desenvolvimento da aprendizagem autorregulada por meio 
do ensino de estratégias. Assim, à luz de uma breve fundamentação teórica, ob-
jetivou-se auxiliar em como é possível promover o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que propiciem o aprimoramento do pensamento estratégico dos 
alunos através da compreensão leitora. Dessa forma, o objetivo universal é de 
promover o desenvolvimento dos estudantes, de suas habilidades autorregulató-
rias, metacompreensivas e do pensamento estratégico a fim de que, almejemos a 
proposta educacional de formar leitores críticos, autônomos e reflexivos.
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CARL ROGERS E A ABORDAGEM CENTRADA 
NO ALUNO (ACA) – A EDUCAÇÃO 

ALÉM DO SEU TEMPO

Elizabeth Ferreira Maciel1

Zemira Gonçalves de Souza2 

1. INTRODUÇÃO

A educação, no Brasil e no mundo, representa um campo inesgotável de 
pesquisas, estudos científicos e inovações. As mudanças ocorridas no contexto 
político, econômico e social serão refletidas na educação. Buscamos trazer, como 
exemplo de mudança para além do seu tempo e da sua época, estudos sobre as 
contribuições de Carl Rogers, psicólogo norte-americano, nascido em Oak Park, 
IIIinios, em 8 de janeiro no ano de 1902, que corroboraram para percebermos que 
várias transformações foram incorporadas nos conceitos acerca da educação. 

O psicólogo defendia nas suas concepções, diante dos estudos, não só a 
configuração da pessoa  com suas potencialidades e, sobretudo, a figura do alu-
no a partir de uma educação humanizada. Rogers necessitou romper com para-
digmas ditados na psicoterapia-educacional, até mesmo com o próprio modelo 
de educação que recebera. 

No campo educacional, o autor traz uma abordagem ousada através da 
Aprendizagem Centrada no Aluno (ACA), que pode ser aprofundada em duas 
obras, segundo Scagnolato, 2009: “Liberdade para Aprender” (1973, 2ª Edição) 
e “Liberdade de Aprender na Nossa Década” (1983, 1ª Edição) ”.

Na pesquisa sobre a bibliografia de Rogers, destacamos alguns pontos 
de sua vida pessoal  que consideramos relevantes para compreendermos tama-
nho rompimento de suas certezas e/ou incertezas subjetivas. Dentre eles, di-
zem respeito a sua formação, que estava voltada para uma educação centrada 
nos valores tradicionais e religiosos. Com isso,  seus conhecimentos acadêmicos 
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ção Escolar (FACPED), Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UVA), 
Graduação em Pedagogia (UVA) e Professora do Ensino Fundamental I (SME-Fortaleza). 
zemira.goncalves@educacao.fortaleza.ce.gov.br.



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

240

tiveram início através dos estudos voltados para as ciências físicas e biológicas. 
Foi bastante influenciado pelos costumes religiosos de sua família, tornando-se 
pastor protestante, com sua formação no Seminário Teológico Unido, em Nova 
Iorque. Neste seminário, recebeu influências de concepções liberais filosóficas 
da religião, mas foi na Techers College da Columbia University, que Rogers ini-
ciou na psicologia. Suas primeiras experiências clínicas tiveram influência no 
pensamento behaviorista e psicanalítico freudiano. 

Nessa época, começou por processo de  observação a desenvolver suas 
teorias sobre a personalidade e a prática terapêutica. Aos 40 anos, publicou 
seu primeiro livro  “O Tratamento Clínico da Criança-Problema (1939)”, onde 
esta obra foi resultado de numerosos estudos baseados em teorias de Otto Rank 
(Psicólogo e  Filósofo, 1884-1939),  considerado “filho” de Freud. 

Rogers contribuiu significativamente no campo científico, pois segundo 
as autoras Lima, Barbosa e Peixoto (2018, p.161-17), publicou ao longo de sua 
carreira mais de duzentos e cinquenta artigos, vinte livros,  vários documentos 
sonoros, bem como diversos vídeos, todos relatando suas experiências tanto na 
clínica, quanto na agricultura/fenomenologia. Seus estudos, no que concerne  à 
escola/ensino, centram no aluno; já nas relações com grupos/Tgroups, centram 
no  trabalho com famílias, arte e religião.

Rogers ganhou bastantes adeptos em todo o mundo com o advento de 
suas publicações destinadas a divulgar suas ideias. Estas publicações tiveram 
o objetivo de provocar uma ruptura na psicologia de sua época, onde dava a 
condução do tratamento ao cliente nas suas sessões terapêuticas, não temendo 
acusar de autoritários a maioria dos métodos hegemônicos na área. Na verdade, 
sua terapia tinha como  pilar  “os grupos de encontro” em que vários clientes 
interagiam. Outra ousadia de Rogers, enquanto psicólogo e terapeuta, foi ser um 
dos primeiros a gravar e filmar suas sessões de terapia. 

Porém, deixando de lado  todas as polêmicas levantadas no decorrer do 
trabalho desenvolvido por Rogers, quer no consultório, quer  nas salas de aula, é 
importante ressaltar sua abordagem humana e mediadora nos processos de con-
flitos e de aprendizagem, uma vez que mudou o campo da relação com a pessoa. 

2. HUMANISMO E AS TENDÊNCIAS PSICOLÓGICAS

O Humanismo nasce em meados do século XV, na Europa. Corrente filo-
sófica e artística que representou a transição do período da Idade Média para a 
Idade Moderna. Nesse período, destacam-se algumas características importan-
tes, que se tornaram marcantes na história do homem em seus processos evoluti-
vos, como: questionamentos dos dogmas da igreja (fé e a razão), o teocentrismo 
e a estrutura hierárquica medieval (nobre-clero-povo). Nos séculos seguintes, 
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o teocentrismo (Deus como centro de tudo) perdeu seu posto, dando lugar ao 
antropocentrismo (centro do humanismo renascentista). 

O termo “Humanismo” abriga diversas concepções e áreas do conheci-
mento, não obstante, todas se encerram no homem e sua natureza. No geral, 
corresponde ao conjunto de valores que focam no ser humano, como: filosófi-
cos, políticos, morais, sociais e estéticos. 

Segundo Carmo,

[...] todas as áreas de conhecimento estão voltadas, direta ou indiretamen-
te, para o entendimento do fazer humano no planeta. Cada uma fornece 
variadas e importantes informações que iluminam determinados aspectos-
-chave sobre a nossa espécie e os indivíduos a ela pertencentes (CARMO, 
2012: p. 19).

A psicologia e a educação estão aqui postas como áreas fundamentais 
nesse estudo, já que ambas contribuem para pesquisas no desenvolvimento hu-
mano (cognitivo e/ou psicológico). Contudo, na visão de Rogers, a Educação 
enfatiza as abordagens teóricas e conceituais. E a Psicologia vivencia uma abor-
dagem humanista aflorada a partir de suas vivências pessoais e profissionais.

Anterior à revolução de suas ideias e as notórias mudanças causadas por 
elas, Rogers vivenciou em suas primeiras experiências clínicas, correntes psico-
lógicas comportamentalistas e deterministas intransponíveis. Dois movimentos 
surgiram inicialmente nesse contexto histórico, isto é, o enfoque na metodologia 
científica defendida por duas correntes:  a primeira era o behaviorismo (B. F. 
Skinner 1904-1990), e a segunda voltava-se para a psicanálise (Sigmund Freud 
1856-1939), que mais tarde foi rejeitada por Rogers.

De um lado a corrente de Skinner, que também era um psicólogo norte-
-americano, onde criou o Behaviorismo Radical, como uma proposta filosófica 
sobre o comportamento humano. 

Skinner desenvolveu um sistema conhecido como Comportamento 
Operante, com o objetivo de provar que um comportamento era repeli-
do por um sujeito quando recompensado. O psicólogo controverso de 
Harvard e seus colegas demonstraram, repetidas vezes, que a maioria dos 
comportamentos está relacionado a recompensas e a punições ocorridas 
no passado (KRISTAL, 1979: p.40)

A repetição levava ao reforçamento, e os reforçamentos a mudanças no 
comportamento. Acreditava  que era possível explicar a conduta dos indivíduos 
como um conjunto de respostas fisiológicas condicionadas. Skinner se dedicou 
ao estudo das possibilidades que ofereciam o controle científico da conduta me-
diante técnicas de reforço (estímulo do comportamento desejado). As concep-
ções de Skinner foram introduzidas no “desenvolvimento” cognitivo do aluno, 
sendo que este estava condicionado a aprender de acordo com os estímulos para 
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o desenvolvimento de alguma aprendizagem, isto é,  a resposta.
De acordo com Tolentino e Taddei, Rogers tinha uma opinião formada 

quanto à figura do homem traduzida pelo behaviorismo, cuja  “tendência co-
mum [...], tanto nas atividades em geral como nas várias correntes das ciências 
humanas, é retificar,  objetificar o homem” (TEORIA DE CARL ROGERS). 

Seja nos vários aspectos da cultura de massa industrializada da nossa so-
ciedade, seja nas explicações causais dos fenômenos humanos, seja, ain-
da, mais especificamente, nas teorias psicológicas mais diversas – como a 
psicanálise, que descreve o homem a partir de impulsos inconscientes, ou 
o behaviorismo, que aborda o homem em seu caráter animal, a partir do 
esquema “estímulo-resposta”-, impera a tentativa de tomar o homem de 
um ponto de vista externo a ele mesmo. (TEORIA DE CARL ROGERS)

A outra corrente psicológica está voltada a psicanálise desenvolvida por  
Sigmund Freud, médico, que se formou em 1881, onde trabalhou no Hospital Geral 
de Viena e, que em contato com outros profissionais, como o neurologista francês 
Jean Martin Charcot, utilizou posteriormente a hipnose nas suas sessões clínicas. 

Em um dos relatórios de Freud, sobre seus estudos em Paris e Berlim, entre 
outubro 1885 – fim de março de 1886, o mesmo discorre sobre as suas intenções 
em adquirir conhecimentos e experiências na escola francesa de neuropatologia.

Afirma Freud,  

A escola francesa de neuropatologia, por outro lado, parecia-me prometer 
algo diferente e característico de sua maneira de trabalhar, além de haver 
ingressado em novas áreas da neuropatologia que não tinham sido abor-
dadas de forma parecida pelos cientistas da Alemanha e da Áustria. Em 
decorrência da escassez de qualquer contato pessoal estimulante entre mé-
dicos franceses e alemães, as descobertas da escola francesa - algumas (sobre 
hipnotismo) deveras surpreendentes e outras (sobre histeria) de importância 
prática - foram recebidas, em nossos países, mais com dúvidas do que com 
reconhecimento e crédito; e os pesquisadores franceses, sobretudo Charcot, 
viram-se submetidos à acusação de terem uma reduzida capacidade crítica 
ou, pelo menos, de se inclinarem a estudar material raro e estranho e de 
dramatizarem seu trabalho com esse material. (FREUD - RELATÓRIO 
SOBRE MEUS ESTUDOS EM PARIS E BERLIM, 1960, p. 14) 

A hipnose, mais tarde utilizada por Freud nos seus métodos clínicos, ser-
viria de base para outras formulações presentes no inconsciente. Um conceito 
central no sistema de Freud é a repressão – a noção de que uma experiência 
ou sentimento doloroso aparentemente seriam esquecidos, mas na verdade, fi-
cariam gravados no inconsciente para reaparecer de forma indireta mais tarde 
(RICHARDS, 1980, P.71).

Segundo White e Notkin,

Uma fraqueza no legado de Freud foi sua visão de uma estrutura para 
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problemas psicológicos, que é algumas vezes chamada o modelo clínico ou  
modelo médico. Freud era médico e durante todo o tempo em que esteve de-
senvolvendo seu tratamento psicanalítico, apegou-se à crença de que alguma 
vez ou de alguma forma, ele seria capaz de categorizar todos os problemas 
psicológicos dentro da estrutura direta de causa e efeito que funciona tão 
bem para doenças físicas. Seria verificado, sob análise, que os problemas 
apresentados cairiam em número finito de padrões distintos de sintomas. 
[...] No final, todos os problemas psicológicos seriam ligados a uma lista 
finita de desordens psicológicas. (WHITE E NOTKIN, 1980)

Transitar pela corrente psicológica de Skinner e de Freud, contribui para 
que pudéssemos conhecer, ao menos um pouco, as tendências psicológicas e 
pedagógicas em que Rogers tinha na sua época. Porém, estamos só na ponta do 
ice berg, quanto à experiência e à sensibilidade daquele que via o homem como 
pessoa em potencial. 

Lima, Barbosa e Peixoto afirmaram que o pensamento de Carl Rogers so-
freu evoluções ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, a sua abordagem 
teórica, foi se modificando conforme seu olhar se voltava para além da clínica.  
(LIMA, BARBOSA E PEIXOTO, 2018). 

Diante da trajetória profissional de Rogers, levando-se em consideração 
suas primeiras experiências quanto psicólogo clínico, tendo ele apoiado suas 
práticas a partir das contribuições behavioristas e psicanalíticas, de onde então 
surgiu a epistemologia humanista dele? 

Em nossas pesquisas nos deparamos com a figura do psicólogo norte-a-
mericano Abraham Maslow. Considerado um dos maiores expoentes da psico-
logia humanista. Maslow era um psicólogo americano que nasceu em Brooklyn, 
Nova York, no dia 1 de abril de 1908. Seus pais eram judeus ortodoxos da Rússia 
que vieram para a terra das oportunidades com a esperança de dar um futuro 
melhor para seus filhos. 

Abraham Maslow nunca foi muito sociável e, desde criança, refugiava-se 
nos livros. A sua teoria da personalidade tem dois níveis:  o biológico, que são as 
necessidades que todos temos; e o outro mais pessoal, as necessidades, que são 
o resultado dos nossos desejos e das experiências que vamos vivendo. 

Voltando ao questionamento anterior, apontamos a influência de Maslow 
na trajetória da psicologia humanista de Rogers. Maslow estava insatisfeito com 
as concepções fervescentes da Psicologia Comportamental e a da Psicanálise. 
Decidiu, então, listar outros psicólogos, que também comungavam da sua insa-
tisfação. Tal lista foi batizada como Rede Eupsiquiana, no qual o objetivo era de 
realizar a troca de trabalhos entre os associados e divulgar artigos que as revistas 
convencionais da American Psychological Association (APA) reprovavam. 

Entre os listados estava o nome de Carl Rogers, que já era reconhecido e 
prestigiado no contexto acadêmico. O trabalho de Maslow ganhou notoriedade 
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a partir da proposta Hierarquia de necessidade de Maslow. 
De acordo com Hamachek,

A contribuição singular de Maslow para o ponto de vista da psicologia so-
cial humanística reside na sua preocupação com pessoas sadias e não com 
pessoas doentes, e em seu sentimento de que os estudos destes dois grupos 
geram diferentes tipos de teoria. Sente que a psicologia focalizou, de modo 
demasiado intenso, as fraquezas do homem e não suficientemente as suas 
forças, que no processo de explorar os pecados do homem negligenciou 
suas virtudes. (HAMACHEK, 1978, p. 57)

Maslow questionou enfaticamente as práticas psicológicas que potenciali-
zavam o sofrimento que o ser humano lidava no decorrer de sua vida. Onde está 
a psicologia que leva em consideração experiências como o amor, a compaixão, 
a alegria, a euforia, e o bem-estar na mesma extensão que lida com o ódio, a dor, 
a miséria, a culpa e o conflito?Inquietações de Maslow diante de uma psicologia 
determinista e condicionante (HAMACHEK, 1978, p. 57). 

3. ABORDAGEM CENTRADA NO ALUNO (ACA)

O modelo inovador e revolucionário de Rogers rompe com as forças 
socioculturais e históricas da sua época, sendo conhecida, também, como a 
“Revolução silenciosa”. O que levou Rogers a modificar seus pensamentos e 
abordagens na psicologia, considerando o pensamento humanista de Maslow? 

De acordo com Puente (1978), Rogers acreditava que:

O homem não nasce como uma tabula rasa, nem perfeitamente bom, sen-
do depois corrompido pela sociedade. A sua hipótese é de que o homem 
tem a sua natureza, que é digna de confiança, por estar sempre dirigida 
para o seu pleno autodesenvolvimento, ainda que dentro ou a partir dos 
determinismos biológicos e sociais em que vive. (PUENTE, 1978: p 54)

Partindo desse pensamento, concordamos que, para além da natureza 
propriamente humana, esta vai sendo desenvolvida mediante as relações sociais 
nas quais o indivíduo está inserido e, que no decorrer das fases humanas, vão 
ganhando expansão.

No decorrer do trabalho e pesquisas desenvolvidas por Rogers, sua proposta 
psicoterapeuta fez brotar uma nova abordagem, cujo nome é Psicoterapia Não 
Diretiva ou aconselhamento Não Diretivo. Nas afirmativas de Puente (1978), os 
termos estão relacionados a uma tendência autorreguladora, pela qual o organis-
mo ou o grupo se informa espontaneamente do seu próprio funcionamento para 
poder prosseguir os seus objetivos de crescimento (Puente 1978, p. 58). Embora 
tais considerações estejam voltadas para o campo específico entre o indivíduo e o 
terapeuta, a partir da maturidade de Rogers, na atuação e nas pesquisas científicas, 
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ganharam, indubitavelmente, também, notoriedade  na educação. 
Um outro aspecto, que trazemos para análise, está relacionado ao tera-

peuta, que dentro deste processo  terapêutico assume um papel a ser discutido, 
ou seja, se há uma tendência que provoca modificações no organismo ou no 
grupo, contribuindo no desenvolvimento e nas regulações inerentes às sessões.  
A figura do terapeuta, também, precisa ser tratada. 

Estamos diante de definições distintas nesse processo, pois as denominações 
Não Diretiva e Centrada no cliente configuram dois pontos essenciais no trabalho 
de Rogers e,  requer esclarecimentos mais específicos. O primeiro está centrado nas 
técnicas desenvolvidas no processo terapêutico. O segundo está relacionado à figura 
do terapeuta e suas atitudes diante do cliente, termo assim tratado por Rogers. 

Ambas as denominações se aplicam a aspectos diferentes da teoria roge-
riana, que corresponde a momentos diferentes na história da sua evolução. 
A psicoterapia de Carl Rogers começou a ser chamada não diretiva, e esta 
denominação, talvez por ser  mais popular, resistiu ao tempo, mas não por 
parte de Rogers, que, sete ou oito anos depois, denominou a sua psicotera-
pia de Centrada no Cliente, quase exclusivamente. (PUENTE, 1978: p. 67)  

Entre a técnica e a figura do terapeuta no desenvolvimento psicoterapêu-
tico, Rogers ousou em dar credibilidade na pessoa humana quanto ao poten-
cial positivo que ele poderia dispensar diante de suas limitações. Puente (1978) 
afirma que, de acordo com o pensamento rogeriano, a “confiança na pessoa 
humana, eis a atitude básica de Rogers em psicoterapia ou em educação. Trata-
se de uma confiança na capacidade que a pessoa tem de dirigir o seu próprio 
crescimento” (PUENTE, 1978: p. 68).

Noutras palavras, a aceitação e compreensão do outro, que se encontra 
em estado de incongruência, só será possível se quem vai oferecer ajuda se en-
contrar em estado de congruência, pelo menos durante a relação de ajuda. A 
Abordagem Centrada no Cliente se configura em três condições: Congruência, 
Aceitação Incondicional e Empatia. 

Diante desse estado de congruência, traçamos um paralelo entre a figura 
do terapeuta e a do docente. O último, estando ele no movimento de abertura, 
aceitabilidade sem restrições e desafiar-se a colocar-se no lugar dos seus dis-
centes, não estaria sujeito às condições do terapeuta e seu cliente, o que Rogers 
chamava de Não Diretiva e Centrada no cliente?

Na educação, suas considerações se ampliam de forma significativa e, exi-
ge, no mínimo, uma tomada de decisão daqueles que estão à frente do processo 
de ensino e aprendizagem. Trata-se de ponderar e fazer escolhas que diante de 
corrente pedagógicas tão fortes, como o behaviorismo de Skinner e as concep-
ções psicanalistas freudianas.     
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Para ele, a palavra central da educação seria a aprendizagem: o aluno 
aprendendo a aprender, e o professor como facilitador dessa aprendiza-
gem, que é sempre singular e livre. Ninguém aprende coisas pelas quais 
não tem interesse. Essa palavra é crucial desde os gregos: interesse, ou 
seja, estar dentro disso ou na direção do “isso” que se almeja. Querer, 
desejar, buscar, percorrer o caminho e saber que não há um ponto final é 
o modo processual próprio da educação. (TEORIA DE CARL ROGERS)

Quando Carl Rogers aborda sobre a Abordagem Centrada no Aluno 
(ACA), ele configura o aluno ou estudante como protagonista, sendo o sujeito 
de sua formação e informação. 

Parafraseando Puente, “O ensino centrado no estudante nasceu embrio-
nariamente durante os anos universitários de Carl Rogers em Nova York (1924-
1928), onde propusera uma nova forma de ensino, que tomava o aluno como o 
centro do processo educativo” (PUENTE, 1978: p. 7). 

Uma crença básica de Rogers consiste em  que o organismo humano sabe o 
que é melhor para ele. O psicólogo estava convencido de que as pessoas só apren-
dem aquilo de que necessitam ou só o que querem aprender. Sua atenção recaiu so-
bre a relação aluno-professor, que deve ser de confiança e destituídos de hierarquia. 
Instituições como avaliação, recompensa e punição estão completamente excluídas, 
exceto na forma de autoavaliação. A pedagogia rogeriana não significa deixar os 
alunos solitários nesse processo, mas dar apoio para que caminhem sozinhos. 

Rogers atuou especialmente no campo da educação, baseando-se na mes-
ma filosofia da pessoa que orientava a sua prática e terapia psicoterapêu-
ticas, como se pode inferir das seguintes hipóteses de trabalho: a respon-
sabilidade da educação está no próprio estudante, possuidor de forças de 
crescimento, autoavaliação e autocorreção, digno de confiança, [...], sendo 
que a única tarefa do professor e da instituição de ensino consiste em faci-
litar a aprendizagem do aluno, criando condições favoráveis que liberem a 
sua capacidade de aprender, [...]. (PUENTE, 1978: p. 8)

Diante do exposto, percebemos que a tarefa de ensinar percorre caminhos 
diferentes sob a perspectiva didático-pedagógica. O processo de ensinar, onde o 
conhecimento  deve ser comunicado aos alunos, é previamente estipulado, mui-
tas vezes, sem levar em conta a realidade na qual estão inseridos. No processo 
que vai para além de ensinar, exige do professor-facilitador a ousadia de desper-
tar a curiosidade e instigar o desejo de ir além do conhecido. É desafiar o aluno a 
confiar em si mesmo e dar um novo passo em busca de mais. Nesse movimento, 
o ato de ensinar sobrepuja os conhecimentos puramente científicos, incorpora 
valores subjetivos do educando na busca de conhecimentos significativos e apli-
cáveis no cotidiano e nos relacionamentos que a vida social exige.

Portanto, a situação educacional ideal é a que elimina a ameaça e ofere-
ce as pessoas uma percepção diferente da realidade. É ampliar o horizonte, gerar 
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reflexões e orientar o aluno para o autoconhecimento. O professor que se dispõe a 
promover no aluno o pensar por si próprio (auxiliando-o com autenticidade, con-
fiando em sua habilidade) e, com carinho, conduzindo-o ao caminho da participa-
ção e independência, realmente, se configura num bom facilitador da aprendizagem.

CONCLUSÃO

A teoria humanista de Carl Rogers e seus colaboradores trouxeram oti-
mismo e mudanças vitais para a psicoterapia de sua época e para os dias atuais. 
Rompendo com suas próprias crenças e experiências, Rogers desafiou a si mes-
mo ao olhar para o seu mundo subjetivo e reconstruí-lo a partir de suas percep-
ções e relações com o outro (cliente, aluno). 

Relações estas autênticas em conjunto com a necessidade de encorajar 
o cliente/aluno a florescer ao máximo aquilo que ele acredita que é ou que 
pode vir a ser. As experiências individuais e subjetivas do ser humano reforçam 
o pensamento humanista de Rogers, no tocante à liberdade, sem mensurar as 
ideologias culturais, econômicas e políticas, que ele pode e deve ser autor de suas 
próprias escolhas. Suas ideias questionavam fortemente a conduta do psicólogo 
clínico e a postura do professor, diante da visão de que estes tinham dos pacien-
tes (posteriormente usou a terminologia cliente) e dos alunos. 

O estudo das teorias rogerianas, como Abordagens Centradas na Pessoa 
e no Aluno, coloca-nos em contato com aspectos positivos do ser humano, onde 
estes se sobrepõem aos aspectos negativos vivenciados por ele. A mudança de 
foco dos envolvidos consiste em  destacar o psicoterapeuta e o professor como  
fatores indispensáveis para que haja uma verdadeira transformação na vida dos 
que lhes são confiados. 

Estudarmos sobre a vida e obras de Carl Rogers  que nos levaram a olhar 
também para a nossa subjetividade, à medida que ao longo da nossa trajetó-
ria pessoal e profissional nos esbarramos nas nossas incongruências. Contudo, 
ainda não é fácil lidar com ideias tão revolucionárias, especialmente no cam-
po da educação. “Rogers  causou vertigens semelhantes aos da revolução de 
Copérnico” (PUENTE, 1978: p. 9), este pensamento  significa que a mudança  
de ideia da centralidade de algo ou de alguém para outrem não é tarefa fácil e 
nem tampouco despercebido.     

Estamos cientes de que ao trazermos as ideias rogerianas sob um outro enfo-
que, não nos trazem garantias de que o leitor estará disponível à congruência de que 
trata o autor. De certa forma, o objetivo de provocar discussões diante de uma visão 
ainda tão ousada, já atinge o que nos propomos. Trabalhar com o objeto do conhe-
cimento sempre será desafiador, até  porque exigirá do docente um posicionamento 
acerca do que ensina, seja qual nível ou etapa da educação estar à frente. 
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Deixamos aqui a nossa pequena contribuição relativa ao trabalho de Carl 
Rogers, pois sabemos que é inesgotável as abordagens sobre o homem e sua capa-
cidade de aprender. As reflexões postas sobre as mudanças de visão e comporta-
mento necessários para a época de Rogers, sinalizavam que a escola, instituição 
formal para o ensino, já exigia mudanças revolucionárias. Para tanto, caberá o 
professor decidir que rumos deve tomar na sua trajetória, se apenas professor ou 
se um professor-facilitador do conhecimento a ser apropriado por seus educandos. 

Queremos deixar claro, que pesquisar e adentrar na atmosfera rogeriana, 
não deixa menos importante o legado de outras correntes psicológicas que cor-
roboraram para a psicologia de Carl. Cada teoria não apenas conduz às suas 
próprias questões, mas também tende a ter sua própria metodologia preferida, 
que pode ser diferente de todas as outras. (KRISTAL, 1979, P. 10).    
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PIBID MÚSICA NO CENTRO DE 
PERÍODO DE TEMPO INTEGRAL 

‘ISMAEL SILVA DE JESUS’-GOIÂNIA

Aurélio Nogueira de Sousa1

Diretrizes gerais do PIBID Música IFG (2018-2019)

O Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) trata-
-se de uma das ações da política de formação inicial de docentes do Ministério 
da Educação do Brasil. O programa foi criado pelo Decreto n.º 7.219/2010 e re-
gulamentado pela Portaria 096/2013, que visa á valorização do magistério. Sua 
administração é conduzida pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior). Segundo dados da CAPES (2019), o Programa ini-
ciou em 2007 com 3.088 bolsistas e em 2014 já contava com 90.254 bolsistas, 
distribuídos em 284 instituições públicas e privados.

O projeto do Pibid Música do IFG está vinculado ao último edital da 
CAPES (Edital 7/2018). Segundo este edital, “o público-alvo do Pibid são dis-
centes que estejam na primeira metade de curso de licenciatura ofertado por IES 
pública ou privada sem fins lucrativos” (CAPES, 2018, p. 1). 

Centro de Período de Tempo Integral ‘Ismael Silva de Jesus’

A atividade no CEPI Ismael se constitui de disciplinas eletivas de lín-
gua portuguesa, matemática, horta, esporte e artes. Nas eletivas de artes temos 
teatro, banda marcial, violão, teclado e percussão popular. As eletivas se cons-
tituem em disciplinas optativas obrigatórias no currículo da escola de tempo 
integral, onde os jovens têm acesso à formação socioemocional em todas as 
aéreas de conhecimento que o currículo do ensino fundamental 2 disponibili-
zado em sua estrutura curricular. Com os estagiários do PIBID conseguimos 
colocar em ação as eletivas de violão, teclado e percussão popular, porque até 
o ano de 2018 tínhamos os instrumentos e demandas de alunos para estes ins-
trumentos, mas não conseguimos contratação de professores de música destes 
instrumentos. Portanto, o PIBID é fundamental como alicerce na oferta de mais 

1 Professor na Secretaria de Estado da Educação de Goiás-SEDUCE-Goiás e também no 
Curso de Licenciatura em Música EAD da Universidade do Estado da Bahia-UNEB 
E-mail: aureliotrompete@gmail.com..
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escolhas nas eletivas de artes do CEPI Ismael, agora no final do semestre de 
2019-1 realizamos o primeiro concerto das turmas dos estagiários de PIBID com 
apresentações dos Pibidianos à frente dos grupos musicais. As figurasde 1 a 4, a 
seguir, mostram várias atividades desenvolvidas pelos estudantes, professores e 
pibidianos no contexto das aulas de música nesta unidade escolar.

O objetivo da eletiva de violão é introduzir a prática do violão em grupo, 
ensinar aos alunos as técnicas do instrumento, ampliar o repertório, e trabalhar 
coletivamente o ensino de música. As atividades práticas nas aulas envolvem 
exercícios de iniciação à leitura musical e execução do violão através de exercí-
cios e repertório. Relativo aos materiais usados nas aulas pode listar: violão, qua-
dro branco, pincel, caixas de som e celular. Os resultados alcançados envolvem 
execução de repertório utilizando acordes e leitura melódica. Na figura 1, a se-
guir, temos um exemplo de um momento com os estudantes na eletiva de violão.

FIGURA 1– Aula de música na eletiva de Violão

Fonte: Arquivo pedagógico 

O objetivo das eletivas de percussão popular é ensinar os elementos bási-
cos da música, os ritmos, as cadências que são características da música popular 
brasileira, no intuito de fazer os alunos tocar um repertório de música brasileira. 
Relativo às atividades práticas, são desenvolvidas atividades de estudos rítmi-
cos ministrados pelos professores, nos quais os alunos de cada instrumento os 
fazem com o intuito desenvolver a noção rítmica, para que depois consigam 
ler os ritmos de suas partes individuais que ao se juntar com os outros formam 
um determinado ritmo da música popular brasileira. Nessas aulas são usados 
instrumentos de percussão popular, sala ampla, mesas, quadro branco e caneta 
para quadro banco. Entre os resultados alcançados, verificamos que os alunos 
já possuem uma melhor compreensão dos ritmos, necessitando de pequenas 
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intervenções para tocar maracatu, baião, axé, samba e arrocha.  A figura 2, a 
seguir, mostra um momento da aula de percussão.

FIGURA 2– Aula de música na eletiva de Percussão Popular

Fonte: Arquivo pedagógico 

O objetivo da eletiva de teclado é musicalizar e desenvolver afinidade com 
a música, levando os estudantes a tocar coletivamente um grupo de canções sim-
ples. As atividades práticas envolvem o estudo musical teórico e prático voltado 
ao teclado. A teoria musical básica é trabalhada como as notas e figuras musi-
cais, envolvendo ainda a prática no instrumento com peças fáceis, geralmente 
com músicas infantis. Entre os equipamentos usados nas aulas temos as parti-
turas, pincéis, apagador, quadro branco, caixa de som, os teclados, exercícios 
no caderno, e o livro “meu piano é divertido”. Entre os resultados alcançados 
temos o desenvolvimento da leitura musical e a prática musical em conjunto. 
Na figura 3 a seguir, mostramos um grupo de estudantes da eletiva de teclado. 
Alguns estudantes em situação de inclusão também fazem parte desta disciplina.

FIGURA 3 – Aula de música na eletiva de Teclado

Fonte: Arquivo pedagógico 

Na figura 4, a seguir, apresentamos uma fotografia da Banda Marcial do CEPI 
Ismael Silva de Jesus. A eletiva de banda envolve vários professores de instrumentos 
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específicos tais como: Trompete, trombone, tuba, euphonium, trompa, cornet, flu-
gel horn, percussão e linha de frente, como grupos de alunos interessados em partici-
par deste conjunto. Além das aulas durante a semana que acontece quatro vezes por 
semana, também há o ensaio geral da banda na parte da manhã do sábado.

FIGURA 4– Apresentação da Banda Marcial Escolar

Fonte: Arquivo pedagógico

O objetivo da eletiva de Banda Marcial Escolar é musicalizar através dos 
instrumentos de metais, percussão e linha de frente desenvolver afinidade com a 
música e dança levando os estudantes a tocar coletivamente músicas nacionais e 
internacionais, aprender os hinos brasileiros, desenvolver as noções de marciali-
dades e atividades práticas envolvem o estudo musical teórico e prático voltado 
á realidade da banda marcial escolar. Os professores do Cepi- Ismael Silva de 
Jesus utilizam o método Método tocar junto (Alves; Cruvinel.; Alcântara; 2014) que 
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abriu outros horizontes na forma de ensinar música no contexto de bandas goia-
nas.  A base para a construção deste método foi o método já utilizado em todo 
território nacional, o Método da Capo; da capo Criatividade (Barbosa, 2004;2010). O 
objetivo A formação da escola de tempo integral preconiza a relevância do alu-
no se assumir como copartícipe do processo ensino aprendizagem, isso significa 
dizer que o aluno deve ser o centro dos processos de aquisição do conhecimento 
escolar. Assim, ele escolhe a eletiva que deseja fazer e ao optar a eletiva da banda 
é inserido em uma proposta metodológica de ensino coletivo.

CONCLUSÕES

Beineke (2001), ao argumentar sobre a relevância da reflexão sobre a prá-
tica pedagógica no contexto da formação de professores de música, alicerça as 
experiências formativas do Pibid; experiências essas confirmadas pela pesquisa 
de Quadros Júnior e Costa (2015) e, certamente também presentes nas experiên-
cias que temos desenvolvido neste subprojeto do IFG nos anos de 2018 e 2019. 

Como resultado preliminar das ações desenvolvidas e das reflexões sobre 
todo esse processo pode listar: 1) estreitamento da relação da instituição forma-
dora de professores com as unidades escolares; 2) conhecimento dos contextos 
socioculturais e pedagógicos das escolas campo; 3) desenvolvimento de ativida-
des pedagógicas e troca de experiências entre professores das redes, professores 
do instituto formador e estudantes da licenciatura em música; 4) ampliação do 
espaço formativo dos licenciados em música; 5) possibilidade de melhor alcance 
de ações integradas entre ensino, pesquisa e extensão.

Como relatado pelos professores das unidades escolares e pelos estudan-
tes das escolas e pelos pibidianos (as), o programa, a bolsa, a forma de condu-
ção, o contato com professores experientes com ensino de música na educação 
básica, as reflexões e investigações desenvolvidas a partir dessas relações têm 
contribuído para os ambos os contextos: para a melhoria da formação de profes-
sores e para a melhoria do ensino de música nas escolas.
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ESCOLA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO 
COLETIVA: MÃOS QUE SE AJUDAM 

Rosângela Maria Flores Schwengber1 

INTRODUÇÃO

O presente texto surge das reflexões das leituras bibliográficas acerca da 
Gestão Escolar, que a discute sob a perspectiva da divisão de papéis dos atores 
sociais e, nesse  contexto, com enfoque para a família e comunidade escolar. 

É sabido que todo processo formativo dos sujeitos são desenvolvidos em 
diferentes contextos, de modo que, esses  contextos estão interligados, o contex-
to familiar, comunidade em que estejam inseridos, as  instituições formais de 
ensino e todos os movimentos políticos sociais.  

Partindo desse pressuposto, encontramos nos documentos legais legisla-
dores à atribuição de responsabilização da família no processo formativo dos 
sujeitos, sobretudo,  no que tange a educação institucionalizada, formal, tanto o 
Estado quanto à família são  responsáveis pelo cumprimento do direito à educa-
ção, o que torna fundamental a interação  escola e família.  

A DIMENSÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO 

Na Sociedade Contemporânea vivemos o fruto das imposições do sistema  
capitalista envolvido num sistema organizacional que implica ruptura com mo-
delos  tradicionais de gerenciamento, impondo mudanças sistemáticas e cons-
tantes. No campo  educacional, tomemos as reflexões de Mészáros (2005) para 
entender tais rupturas. 

Para melhorar a situação da educação não basta simplesmente reformar o 
sistema existente, pois o que existia antes de tais reformas será certamente 
restabelecido, mais cedo ou mais tarde, devido ao absoluto fracasso em de-
safiar por meio de uma mudança institucional isolada, a lógica autoritária 
global do próprio capital.  [...] (MÉSZÁROS, 2005, p.27). 

Pensar no trabalho educativo de uma instituição de ensino, necessaria-
mente, traz à  tona as questões associadas aos processos de gestão, tais como: 
o constante levantamento e  análise dos mecanismos empregados nas práticas 

1 Pedagoga, Especializada em Neuropsicopedagogia e Atendimento Educacional  Especializado. 
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docentes e avaliativas, o diagnóstico de  oportunidades de melhoria, a implan-
tação dos processos de continuidade dos projetos, a  documentação e padroni-
zação dos processos de gestão, a auditoria para aferição de  cumprimento dos 
processos dentre outras ferramentas associadas à boa gestão. 

Partindo dessa perspectiva desde os anos de 1980 o Sistema Educacional 
tem adotado gradativamente modelos de gestão, tendo em vista a descentraliza-
ção da educação  objetivando alcançar maior eficiência gerencial. O que justifica 
a necessidade de  transformações na maneira de gerir os processos educacionais 
no cenário nacional, bem  como nas instâncias menores, o que comporta dizer 
uma unidade escolar. 

Portanto, mais do que nunca, se faz necessário significar o conceito de 
Gestão  Democrática - GD do ensino e as atribuições desse modelo de gestão 
numa dimensão em  que ela se torne Participativa. Os impactos da renovação 
do pensamento humano  conquanto às percepções políticas, sociais, éticas, cul-
turais, econômicas e tecnológicas, Mormente na sua aplicabilidade aos meios 
educacionais exigem uma (re) significação  dentro do conceito de formação dos 
profissionais de ensino, bem como uma administração  sustentável democratica-
mente aos meios disponíveis para o alcance da missão de ensinar. 

Nesse sentido, tomando como base os estudos do professor José Carlos 
Libâneo, a gestão tem como consequência a tomada de decisões que impulsionam 
uma organização a  atingir as metas estabelecidas (LIBÂNEO, 2004). Portanto, 
tomando como referência a unidade escolar, entende-se escola enquanto organi-
zação social, cultural e humana que têm metas e objetivos a serem atingidos. 

Consoante a este ponto de vista, o pesquisador Saviani (1980; 2007) destaca 
a gestão da educação sendo um processo de mediação no seio da prática social 
existente  numa instituição de Educação, retomando, novamente a unidade esco-
lar como ponto de  partida, e podemos dizer que a escola se constitui em espaço de 
humanização, cujo  propósito consiste na formação humana de cidadãos.  

Na gestão democrática os conflitos, inerentes à diversidade social,  são 
fatores construtivos, quando negociados e mediados em vista da finalida-
de comum do todo da educação. É no campo da negociação e mediação 
entre sociedade e governo, voltados para os interesses coletivos, com visão 
do todo, que os conselhos encontram sua natureza essencial, seu espaço 
próprio, sua função precípua (BORDIGNON, 2009, p. 53-54). 

Desse modo, o gestor é um dos principais responsáveis pela execução de 
uma  política que promova o atendimento às necessidades e anseios dos que fa-
zem a comunidade  escolar (FERREIRA, 2004). Observamos aqui que o gestor 
tem em suas mãos a missão de  ofertar as melhores condições para que ocorra o 
resultado social do ensino, inclusive sendo  responsável em grande parte para esse 
sucesso, conquanto suas decisões, longe de serem  passageiras, ecoam por longo 
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período dentro da escola e até no ambiente em que ela está  inserida. Tal qual a 
comunidade que se constrói diariamente com a percepção das  transformações 
humanas que a coletividade anseia e projeta como sendo necessária para si. 

Entendemos, portanto, que a gestão democrática é o objeto resultante das 
lutas de  educadores em defesa de um projeto de educação pública de qualida-
de. Pois, ela pressupõe  que através da realização de um trabalho participativo 
(GADOTTI, 2001; VEIGA, 1997) e  democrático, de modo que possa envolver 
todos os segmentos sociais que compõe a  escola, há condições da promoção da 
educação e/ou escola pública de qualidade.

Vale abrir um parêntese aqui, para enfatizar que, os resultados dos movi-
mentos  organizados dos educadores que pensam a democratização do ensino, a 
perspectiva desse  modelo de gerenciamento resultou na aprovação do princípio 
da gestão democrática  instituída na Constituição Federal (BRASIL, 1988, CF. 
art. 206). Entre as décadas de 1980  a 1990, mais precisamente, a temática da 
participação e gestão democrática do ensino fez  parte dos discursos em todos os 
debates em âmbito da educação. E, por isso, as instituições  escolares passaram 
a ter legitimidade para exercer a democratização da gestão enquanto  condição 
de criar melhorias nos processos educativos de ensino. 

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos pro-
blemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação 
entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer,  entre a teoria e a 
prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabalho 
pelos educadores (VEIGA, 1997, p.18). 

De acordo com a autora, a gestão democrática tem sido defendida como 
dinâmica a  ser efetivada nas unidades escolares, visando a garantir processos 
coletivos de participação  e decisão conjunta com os sujeitos inseridos no pro-
cesso da Educação, os professores, pais,  gestores e comunidade escolar. E nessa 
perspectiva para Luck (2011). 

Deve haver o envolvimento de todos os que fazem parte direta ou  indi-
retamente do processo educacional no estabelecimento de objetivos, na 
solução de problemas, na tomada de decisões, na proposição de planos 
de ação, em sua implementação, monitoramento e avaliação, visando os 
melhores resultados do processo educacional (LUCK, 2011, p.22). 

Para Libâneo (2003) o quando se chama participação de todos toma uma 
proporção  significativa em uma dimensão política de construção de bases de 
poder pela própria  maneira em que se desenvolvem os processos na perspectiva 
da compreensão de autoria. E assim, a qualificação exigida pela participação, 
pois, as intervenções cobram aumento de  competência do trabalho pedagógico 
e da Educação em cada participação dos agentes  educacionais. 
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Portanto, participar da gestão democrática da escola significa usar o espa-
ço escolar  como um recurso de educação para todos, ou seja, os sujeitos sociais 
se sentem  participantes e responsáveis pelas ações e seus resultados da escola. 
Dessa forma, se  torna mais relevante o processo de construção do que os resul-
tados práticos imediatos da gestão democrática, pois na dimensão da construção 
coletiva se dá a aprendizagem para a  vida dos envolvidos. 

(...) tornar as escolas eficazes torna-se então, a principal meta das  refor-
mas, o que por sua vez, implicaria adotar também outra visão  de gestão 
escolar, que sinaliza para a emergência de uma nova  cultura na escola, 
ancorada em três eixos: a descentralização, a autonomia e a liderança es-
colar. (FONSECA, 1995 et al., p.53). 

A gestão democrática implica um processo de participação coletiva, ela 
não é, nem  deve ser neutra, mas sim envolver todos os atores nas tomadas de 
decisões. Nesse sentido,  partimos da concepção que a escola não é uma oficina 
produtiva, reprodutiva de  conhecimentos e saberes, mas sim um lugar de apren-
dizagem e desenvolvimento humano.  Portanto, é diretamente um produto da 
vontade, ações e participação direta dos atores  envolvidos, com relação direta 
do envolvimento de sua prática social de inclusão. 

Assim como os princípios participativos da comunidade e que possuí tam-
bém, por  princípio, transparência das informações e normatizações dos recur-
sos disponíveis, dos  processos e controles, amplo debate, votação direta para a 
tomada de decisões e uma  profunda vigilância da aplicação de tudo o que foi 
decidido, conforme ensina Fortuna, 

Dessa forma, em especial a gestão democrática faz parte de um  processo 
coletivo e totalizante, cujo requisito principal é a  participação efetiva de 
todos, o que sugere um imbricamento entre  as dimensões social e sub-
jetiva, na construção das regras do jogo  democrático e no exercício das 
práticas administrativas.  Principalmente, por que não se concebe mais a 
democracia como  um produto acabado, mas como um processo em per-
manente  construção, historicamente definido e eternamente inacabado  
(FORTUNA, 2002. p. 149). 

Conquanto, pensamos dessa forma e assim, abrimos a necessidade de trans-
formar  as práticas de gestão enfrentando o desafio de operacionalizar os meios 
envolventes para  que os atores envolvidos sintam-se inspirados a participarem de 
todo o processo.  

Isto tomando parte da cadeia gestora como um todo e não apenas nos as-
pectos que  lhe interessam diretamente, contribuindo com sua pluralidade de pen-
samentos para  subsidiar o gerenciamento escolar como um todo, além de oferta-
rem os meios físicos de  sua participação aliados ao natural freio moderador que 
as opiniões divergentes impõem na  avaliação de tomadas de decisões e aplicação 
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de recursos. Assim torna-se de suma  vitalidade para o fortalecimento dos vínculos 
entre o gestor e a efetiva aplicação dos  anseios e necessidades da comunidade.

Não há que se julgar como perfeito o regime de gestão democrática esco-
lar adotada  por essa ou aquela instituição, sendo certo que os meios democrá-
ticos se adequando aos  costumes e expectativas de determinadas comunidades 
com suas próprias necessidades e  meios aceitos pelos indivíduos.  

De modo que os meios sendo dispostos têm de ser aceitos e encarados como  
necessários tendo a amplitude de gerar conforto social e a negação de que não haja  
democracia da gestão, que a necessidade premente é de atenção às regras que são 
aceitas  por todos, conforme depreendemos da lição de Bobbio (1993). 

Enquanto não há uma definição completa e formalmente aceita de quan-
tas regras  seria o conjunto observável para a definição das condições democrá-
ticas, empiricamente  entendemos que a falta de observância de regras democrá-
ticas mínimas caracteriza-se em  falta de democracia. 

Certamente nenhum regime histórico jamais observou inteiramente o di-
tado de todas estas regras; e por isso é lícito falar de regimes mais ou me-
nos democráticos. Não é possível estabelecer quantas regras devem ser ob-
servadas para que um regime possa dizer-se democrático. Pode afirmar-se 
somente que um regime que não observa nenhuma, não é certamente um 
regime democrático, pelo menos até que se tenha definido o significado 
comportamental de Democracia (BOBBIO 1993, p. 327). 

Acreditamos que o novo sentido da gestão democrática da educação aten-
da ao  processo de humanização da/na formação dos sujeitos inseridos em uma 
sociedade  capitalista, individualista e competitiva, posto que individualmente 
o processo de gestão é imensamente empobrecido, surgindo resultados menores 
do que a sociedade espera dela. 

Em outras palavras, complementando este raciocínio constata-se que a 
Gestão  Democrática provoca a necessidade de prever e/ou refazer, repensar, 
rever toda estrutura  da escola, principalmente no contexto de poder. Esse dina-
mismo pressupõe que a prática  das atividades e políticas educativas da escola 
assume um caráter de compromisso  coletivo, ou seja, uma dinâmica da recipro-
cidade, da socialização, rompendo com as  práticas opressoras do poder. Dessa 
maneira a escola assume o modelo de instituição  colaboradora e construtora 
de conhecimentos numa perspectiva que se constroem juntos  (coletividade) e a 
instituição assume a sua execução. 

O fortalecimento dos laços entre a escola e família tem sido apontado por 
diferentes  pesquisadores como instrumento e/ou aspecto preponderante nas 
buscas (com resultados  positivos, acredita-se) de superar as inúmeras dificulda-
des apresentadas pelos educandos  em sua vida escolar, bem como nos processos 
de gestão da escola.
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Entendemos que quando a família conhece e participa do projeto educa-
tivo da  escola (processos de gestão e pedagógico) e percebendo que o espaço 
escolar também lhe  pertence, são criadas todas as possibilidades para o desen-
volvimento de um trabalho  educativo de qualidade, pois o cenário montado 
para essa construção estará alicerçado nas  bases dessa relação. 

Percebemos que o conceito de participação ele abarca uma concepção 
ampla. Ou  seja, relacionado diretamente com os princípios essenciais de auto-
nomia, no que tange a  escola, este é um fator relevante. Pois, significa dizer que 
há a expressividade do coletivo  composto por pessoas ou até grupos de pessoas, 
que são os agentes educacionais livres  para assumir e tomar decisões em favor 
da unidade escolar, aqui se refere à unidade  escolar, por estar se falando dela. 

GESTÃO ESCOLAR E PARTICIPAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS: FA-
MÍLIA E COMUNIDADE 

De acordo com Dourado (1998), a participação efetiva de todos os seg-
mentos da  comunidade escolar no dia-a-dia é o que determina a efetivação do 
que denominamos de  Gestão Democrática e Participativa. Nesse sentido, o 
gestor deve buscar pela divisão de  tarefas e integração das ideias e ações entre 
escola, família e comunidade, conforme  defende Ferreira (2001, p. 165). “a 
gestão democrática é o processo de coordenação das  estratégias de ação para 
alcançar os objetivos definidos”.  

A importância da participação da família e comunidade aparece na Lei 
de Diretrizes  e Bases da Educação – LDB, nº 9394/96 no § (parágrafo) 2º do 
artigo 14 “participação das  comunidades escolares e locais em conselhos esco-
lares ou equivalentes”, para contemplar  a efetivação dos princípios da gestão 
Democrática. Dessa maneira, Paro (2007) ressalta  que, 

[...] a escola que toma como objeto de preocupação levar o aluno a querer 
aprender precisa ter presente a continuidade entre a educação familiar e a 
escolar, buscando formas de conseguir a adesão da família para sua tarefa 
de desenvolver nos educandos atitudes positivas e educadoras com relação 
ao aprender e ao estudar (PARO, 2007, p.16). 

Entendemos neste contexto educação familiar como princípio participativo 
dos  responsáveis pelo processo educativo dos alunos junto às tomadas de decisões 
da escola.  Compreende-se assim o ato de Educar como político-participativo, não 
é uma ação isolada,  solitária e restrita. Para Dessen e Polonia (2007, p.29),

A família e a escola constituem-se os dois principais ambientes de desen-
volvimento humano nas sociedades ocidentais contemporâneas. Assim, é 
fundamental que sejam implementadas políticas que assegurem a aproxi-
mação entre os dois contextos, de maneira a reconhecer suas peculiaridades 
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e também similaridades, sobretudo no tocante aos processos de desenvol-
vimento e aprendizagem, não só em relação ao aluno, mas também a to-
das as pessoas envolvidas. (DESSEN E POLONIA, 2007, p.29). 

Acreditamos que a família compreende de fato a função social e emanci-
padora da  escola, assim como unidade integradora. Ela torna-se uma relação 
produtiva para os  educandos, os agentes educadores e toda sociedade. 

(...) A influência da família, no entanto, é básica e fundamental no pro-
cesso educativo do imaturo e nenhuma outra instituição está em condi-
ções de substituí-la. (...) a educação para ser autêntica, tem de descer à 
individualização, à apreensão da essência humana de cada educando, em 
busca de suas fraquezas e temores, de suas fortalezas e aspirações. (...) o 
processo educativo deve conduzir à responsabilidade, liberdade, crítica e 
participação, educar, não como sinônimo de instruir, mas de formar, de ter 
consciência de seus próprios atos (NÉRICI, 1972 p. 12). 

Portanto, em se tratando das questões educacionais, se faz necessário bus-
car ter consciência da divisão dos papéis dos atores e coautores no processo 
educacional dos  educandos; partindo da perspectiva do modelo de gestão que 
está sendo discutida nesse  documento. Ainda nos ressalta Paro, 

[...] voltando para a questão da gestão escolar, é possível afirmar que, para 
dar conta de seu papel, ela precisa ser, pelo menos, duplamente democrá-
tica. Por um lado, por que ela se situa no campo das relações sociais onde, 
como vimos, torna-se ilegítimo o tipo de relação que não seja de coopera-
ção entre os envolvidos. Por outro, porque, também como vimos no início 
deste trabalho, a característica essencial da gestão é a mediação para a con-
cretização de fins; sendo seu fim a educação e tendo esta um necessário 
componente democrático, é preciso que exista coerência entre o objetivo 
e a mediação que lhe possibilita a realização, posto que fins democráticos 
não podem ser alcançados de forma autoritária (PARO, 2001, p. 52). 

De fato, ao pensar em democracia, não se pode deixar de vincular a participa-
ção  intrínseca de todos na tomada de decisões e que por si só e, em sua concepção, 
ela é  totalmente refratária às ações e decisões individuais ou de pequenos grupos. 
Portanto, sendo concebida como [...] um método ou um conjunto de regras e proce-
dimentos para a  constituição de governo e para a formação das decisões políticas, 
ou seja, das decisões que  abrangem toda a comunidade (BOBBIO, 1993, p. 26.).

A provisão de condições de intensa participação geral e irrestrita de toda 
a  comunidade, corpo de funcionários e alunos, torna-se condição indispensável 
para a  concepção de qualquer modelo de gestão democrática. Somente a partir 
dessa condição basilar podem ser construídos os pilares de sustentação de um 
projeto eficiente, justo e  equitativo para que se possa emprestar a instituciona-
lidade democrática.  

Porém tem aqui que ser apontado que a participação dos indivíduos da 
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comunidade  não se restringe apenas na gestão da vida escolar, aqui se conce-
be que os indivíduos  ligados em células familiares se revestem de importância 
imprescindível no  desenvolvimento do maior beneficiário das oportunidades 
fomentadas pela escola, que é o  aluno. A importância da família é ressaltada e 
enfatizada de tal modo que, não há como se  dimensionar a educação final e a 
construção do aprendizado dos alunos sem uma efetiva e  profunda participação 
em todo o processo do ensino e, aqui, efetivamente a família é ponto  cerne da 
questão. A respeito da relação família e educação, Nérici (1972) aponta que, 

[...] A influência da Família, no entanto, é básica e fundamental no proces-
so educativo do imaturo e nenhuma outra instituição está em condições de 
substituí-la. [...] A educação para ser autêntica, tem de descer à individua-
lização, à apreensão da essência humana de cada educando, em busca de 
suas fraquezas e temores, de suas fortalezas e aspirações [...] (NÉRICIO, 
1972, p. 12). 

Tal ponto de vista demonstra o quão importante é a participação ativa 
e direta da  família no processo educacional dos filhos, isto contribui para que 
eles desenvolvam um  sentimento de pertencimento pela escola e sentimento de 
colaboração, participação e  cooperação com as ações de transformação do meio 
em que estejam inseridos.  

Levar o aluno a querer aprender implica um acordo tanto com educandos, 
fazendo-os sujeitos, quanto com seus pais, trazendo-os para o convívio da 
escola, mostrando-lhes quão importante é sua participação e fazendo uma 
escola pública de acordo com seus interesses de cidadãos (PARO, 2000, p.16). 

Assim, a Gestão Democrática divulgada nas instituições de ensino passa 
a ser  entendida como condições viáveis de mecanismos criados pelos diferentes 
sujeitos sociais,  que visa à colaboração e atuação em diferentes contextos de 
decisões e responsabilidades  das unidades escolares no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Compreendemos o papel do gestor escolar por esse ângulo sendo além do 
processo  burocrático da gestão administrativa, de sujeito articulador entre as 
diferentes funções  gestoras que compete ao seu papel desempenhado na escola 
nos aspectos financeiro,  pedagógico, administrativo, social e agente de relações 
sociais - educacionais. Os gestores  escolares precisam eleger como prioridade a 
qualidade da aprendizagem, e para isso deve  privilegiar as relações com os de-
mais agentes educacionais (LUCK, 2005) para fortalecer a  comunidade escolar 
a fim de obter resultados significativos nos processos de gestão e  aprendizagem 
escolar. Ou seja, “o conceito de gestão está associado à mobilização de  talentos 
e esforços coletivamente organizados, à ação construtiva conjunta de seus  com-
ponentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo”  
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orientado por uma vontade coletiva” (LUCK, 2005, p.17).  
Partindo dessa propositura somente uma escola bem dirigida obtém bons  

resultados. De acordo com a autora, acima citado, Heloísa Luck, essa proposi-
ção tem se  tornado um dos maiores desafios dos gestores escolares, pois gerir 
exige conhecimentos e  habilidades que são inerentes ao processo de gestão. 
Entretanto, essa não tem sido a  realidade de muitas das escolas brasileiras. Pois, 
para Luck (2005), a tarefa da gestão  escolar está atrelada a relação que é de-
senvolvida dentro dos limites da escola e do seu  entorno comunitário. Nesse 
contexto (LUCK, 2011) o gestor é o agente que mobiliza e  coordena o trabalho 
da comunidade escolar no seu sentido amplo, o que contempla as  dimensões 
internas e externas da instituição promotora de ensino e aprendizagem. 

O papel do gestor escolar na perspectiva da educação cidadã e da gestão  
democrática e participativa talvez esteja entre as mais importantes das tarefas 
da escola e  por isso a necessidade da competência de liderança na sua ação 
pedagógica - administrativa. O gestor de educação com os pressupostos do tra-
balho  democrático comprometido com a aprendizagem dos estudantes e com o 
alcance dos  objetivos estabelecidos deve desenvolver em sua prática a interação 
e comunicação  intensiva com seus pares. 

Portanto, criar conceitos comuns e que tenham forte apelo na comuni-
dade escolar,  reestruturar e dinamizar as relações inter-grupais, buscar uma 
constante melhoria dos  processos de gestão, incentivar e robustecer a tomada de 
decisões conjuntas, ter a  capacidade de empatia necessária para compreender 
as concepções e aspirações do  próximo, pensar estrategicamente nas condições 
de avanço da missão do ensino e acima de  tudo ter forte capacidade de agluti-
nação, aliados ao exemplo prático das ações diárias é o desafio pessoal do gestor 
escolar em sua contínua busca para alcançar o sucesso dos  objetivos traçados e 
que se impõem no dia a dia da escola. 

Para o pesquisador Carlos Roberto Jamil Cury (2002, p. 38) o diálogo é 
o  instrumento crucial para a gestão democrática, pois é o instrumento ímpar 
para discutir as  questões conflituosas, de expectativas e proposição de soluções. 
O professor Libâneo  (2007), em um de seus estudos faz uma crítica a respeito 
do perfil de muitos dirigentes de  unidades escolares, pela postura conservadora, 
centralizadora e autoritária, o que distancia  da perspectiva de gestão democrá-
tica participativa. 

[...] o gestor escolar deve ser um líder pedagógico que apóia o estabeleci-
mento das prioridades, avaliando, participando na elaboração de progra-
mas de ensino e de programas de desenvolvimento e capacitação de fun-
cionários, incentivando a sua equipe a descobrir o que é necessário para 
dar um passo à frente, auxiliando os profissionais a melhor compreen-
der a realidade educacional em que atuam, cooperando na solução de 
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problemas pedagógicos, estimulando os docentes a debaterem em grupo, 
a refletirem sobre sua prática pedagógica e a experimentarem novas pos-
sibilidades, bem como enfatizando os resultados alcançados pelos alunos 
(PARO, 2008, p. 130). 

A partir do ponto de vista de Libâneo (2007), comungando com Paro 
(2008), o  gestor escolar é o agente articulador das práticas pedagógicas e todos 
os movimentos  inerentes à escola. E nesse contexto, Dourado (2006), destaca a 
importância das relações  estabelecidas pelo gestor escolar enquanto sujeito do 
processo formativo dentro das  organizações educacionais que articula todos os 
processos de integração, interação,  cooperação, participação que vislumbram o 
desenvolvimento da Educação que possa  alcançar a todos, quer seja os alunos, 
familiares, professores, equipe educadora e a  comunidade escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão escolar é entendida como um fenômeno da educação que prima 
pelo  ambiente participativo, de modo que, a autonomia da instituição esteja 
referendada pelo  trabalho coletivo envolvendo os diferentes atores sociais, cujo 
objetivo consiste em atender  as demandas e necessidades dos sujeitos do meio 
em que a escola esteja inserida. Por esse  mecanismo de funcionamento o gestor 
escolar é um mobilizador da diversidade, cuja  pretensão é a formação coletiva, 
social e integral dos sujeitos da escola.

É nesse sentido o gestor escolar enaltece a importância da gestão demo-
crática, pois  assim, a sociedade e seus atores sociais têm voz e vez no processo 
construtor da educação,  para o autor, ela estabelece um novo horizonte para a 
educação, pois altera  substancialmente as metodologias e práticas das escolas 
que passam a adotá-la como  modelo de gestão. 

Tomando esse ponto de vista, reafirmamos a relevância da gestão  demo-
crática citando elementos que são inerentes ao processo de execução “transpa-
rência e  impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho cole-
tivo, representatividade  e competência.” (CURY, 2009, p. 23). Portanto, para 
entender a lógica das formas de  gestão e, sobretudo, a democrática é necessário 
compreender as práticas das escolas, para  assim, ampliar o olhar sob a dimen-
são do discurso posto. 
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A ETNOASTRONOMIA DO POVO INDÍGENA 
GUARANI DA ALDEIA TEKOHA OCOY: 

OBSERVANDO O CÉU DOS POVOS ORIGINÁRIOS
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1. INTRODUÇÃO 

Para muitos povos originários, os fenômenos da natureza, como um eclip-
se, uma chuva de meteoros, raios e trovoadas, sempre estiveram associadas à ira 
dos Deuses, de forma que estes eventos causam pânico em suas comunidades, 
entretanto, o céu não era somente indicativo de maus presságios. Muitas civi-
lizações, entre elas os povos originários, aprenderam a utilizar as observações 
celestes para organizar seus cotidianos. E então, perceberam que podiam contar 
com a posição do sol e as fases da lua para determinar a melhor época para caça, 
pesca, lavoura e a colheita. 

Também contavam as estrelas para se localizar no espaço e definir a me-
lhor época para dar à luz a seus filhos. Em virtude disso, em noites de rituais as 
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crianças e os jovens buscavam nos mais velhos, as explicações para o inexplicá-
vel. No entanto, com a globalização, os aspectos culturais destes povos sofreram 
alterações devido à inserção do indígena no modo de ser e viver do não indígena. 

Desta maneira, este estudo buscou fazer uma reflexão sobre as formas 
de entender o céu do povo Guarani, o que tornou possível a utilização des-
tes conhecimentos nas aulas de Física nas turmas do Ensino Médio do colégio 
Estadual Indígena Teko Ñemoingo, em um processo de escolarização sociocultu-
ral, da aldeia Tekoha Ocoy localizada no oeste do Paraná, no qual o professor-
-pesquisador e um dos autores deste escrito, atua como docente, lecionando as 
disciplinas de Física e Matemática.

Insta salientar, que promover um olhar para a Educação Escolar dife-
renciada deve ser papel de todos os sujeitos envolvidos no sistema de ensino e 
aprendizagem do estudante indígena. Pois, organizar um currículo que aborde 
os aspectos cotidianos e que ajude a fortalecer os traços culturais e religiosos do 
povo indígena, no qual o colégio e os alunos estão inseridos, é uma das tarefas 
que requer muito estudo e dedicação por meio dos docentes que lecionam nesses 
espaços escolares. 

Assim, os relatos aqui apresentados possuem o objetivo de dar continui-
dade aos saberes etnoastrônomicos dos grupos indígenas Guarani de Ocoy. Estes 
estudos tornam possível registrar uma Educação Tradicional Indígena que sem-
pre foi repassada na oralidade pelas pessoas de maior idade, o Chamõi (rezador 
indígena) de suas comunidades, fazendo com que o modo de ser e fazer do povo 
Guarani não se perca com o tempo e com a partida dos mais velhos. 

Neste sentido, esta pesquisa possui aspectos metodológicos de natureza 
qualitativa e de caráter descritivo. Desta maneira, trabalhos com estas caracterís-
ticas, de acordo Minayo (2010, p. 47):  “[...] tratam do ser humano em socieda-
de, de suas relações e instituições, de sua história e de sua produção simbólica”. 
Sendo assim, ,“[...] quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está queren-
do dizer que se limita a uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis” 
(CASTRO, 1976, p. 66). Diante desta perspectiva, caracterizamos a pesquisa do 
tipo, observação participante que é conceituada como sendo: ”[...] uma estraté-
gia de campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos 
” (MOREIRA, 2002, p. 52). 

Dado o exposto, promover um olhar para a maneira como os Guarani 
entendem os astros e as suas relações com o sistema solar, é tornar possível 
uma educação que seja própria deste grupo singular mostrando aos mais jo-
vens a importância e o respeito de defender sua cultura, espiritualidade e a sua 
Língua Materna, o Guarani. Sendo assim, este relato de caráter empírico que 
será descrito a seguir, buscará discutir sobre a identificação histórica e cultural 
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desta comunidade indígena, suas formas de inserção na sociedade e como es-
tes sujeitos entendem o céu como parte de suas realidades, conhecimentos que 
posteriormente serão inseridos no currículo da disciplina de Física, no colégio 
onde o estudo ocorreu. Ademais, no intuito de demonstrar a importância da 
Astronomia para a sociedade, conta-se com a análise histórica desta área para 
melhor compreensão de suas relações com a Etnoastronomia. 

2. UM BREVE HISTÓRICO DA ALDEIA INDÍGENA TEKOHA OCOY 

A formação da aldeia Tekoha Ocoy, no Município de São Miguel do Iguaçu 
iniciou-se a partir do planejamento e construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 
Para compreender como se constituiu esta comunidade indígena Guarani, des-
tacamos o ano de 1974, época em que Brasil e Paraguai assinaram o contrato 
de construção da maior usina hidrelétrica, em produção, do mundo (RIBEIRO, 
2019).

Essa construção causou transtornos aos moradores locais, sendo um mo-
mento de muitas perdas para os indígenas que viviam na região da tríplice fron-
teira, na comunidade indígena de Jacutinga, no Município de Foz do Iguaçu. 
Até meados do ano de 1979, a Aldeia Indígena Tekoha Ocoy localizava-se nesta 
Terra Indígena (TI), em uma área de aproximadamente 1.500 hectares, às mar-
gens do Rio Paraná, onde viviam em torno de 230 indígenas. Após a construção 
da usina, os Guarani passaram por muitas provações e infelicidades, como a 
diminuição e o isolamento territorial e a intensa influência do não indígena nos 
saberes e fazeres indígenas (REGIMENTO ESCOLAR, 2015).

Depois de muitos debates, a comunidade Guarani de Jacutinga foi leva-
da para São Miguel do Iguaçu. As famílias tiveram que achar meios para dar 
continuidade à vida, à cultura e ao cultivo, em uma região onde metade da área 
cedida para a comunidade ficou alagada com o fechamento das comportas da 
Usina, o que diminuiu mais ainda o espaço para o cultivo e manejo da terra 
(RIBEIRO, 2019). 

Atualmente muitos indígenas acabam trabalhando em indústrias e frigorí-
ficos. Nas plantações que cercam a aldeia, tornando-se uma mão de obra barata 
e alimentando uma escravidão turva aos olhos de quem escraviza. Pela necessi-
dade de manter a subsistência de suas famílias e dar continuidade aos seus mo-
dos de ser e fazer muitos indígenas acabaram abandonando as aldeias em busca 
de melhores condições de vida. 

Assim, muitos dos jovens com tantas divergências e dificuldades finan-
ceiras, problemas sociais acabam se suicidando em diversas aldeias, tornando 
isso comum entre eles, por vezes torna-se um refúgio para os problemas. Fato 
esse, alarmante e desesperador aos olhos de quem presencia toda essa realidade. 
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Sem apoio dos órgãos governamentais às aldeias não medem esforços para lutar 
pelos seus direitos e pelas suas alteridades culturais enquanto povos originários.

No caso da aldeia investigada, conhecida como Ocoy, que possui cerca 
de 900 indígenas, seus integrantes procuram manter seus costumes, e fortalecer 
suas expressões culturais. Dessa maneira, muitos trabalham na própria comu-
nidade como professores e auxiliares de limpeza. Outros, no posto de saúde da 
comunidade ou no barracão de artesanatos da aldeia (RIBEIRO, MACHADO, 
TRIVIZOLI, 2021). 

Sofrendo com o processo de globalização, os membros deste aldeamento 
fazem o que podem para viver em harmonia, apesar de influências negativas 
como: drogas, alcoolismo e a imersão de outras religiões. Além desses proble-
mas, a falta de natureza nas imediações da aldeia, dificulta a caça e a pesca, já 
que o território ficou pequeno para as 180 famílias que residem naquele espaço. 

A Aldeia Indígena Tekoha Ocoy, localizada em volta do braço do Lago de 
Itaipu, após a construção da barragem, teve uma parte significativa de suas terras 
alagadas, ou seja, ficaram embaixo da água, o que distanciou as famílias umas 
das outras, dificultando ainda mais as relações sociais dentro do aldeamento.    

Apesar de todos os problemas, muitas lutas foram impostas ao longo dos 
anos por organizações e pessoas que apoiam a causa indígena, buscando conhe-
cer e apoiar o modo de ser e fazer do povo Guarani, compreendendo as dife-
renças e respeitando as mudanças culturais ocorridas nas adaptações que cada 
membro deste povo teve que construir para continuar existindo frente a uma 
sociedade opressora e escravocrata.   

3. OS ASPECTOS HISTÓRICOS DA ASTRONOMIA COMO CIÊNCIA  

Em seu primórdio a Astronomia era baseada no que era possível obser-
var a olho nu, o Sol, a Lua, as marés e tais observações misturavam-se com as 
crenças e as lendas. Neste contexto, buscando respostas às infinitas perguntas, 
o homem olhou para o céu.  E assim, a curiosidade que nos atraiu ao tentar 
desvendar os mistérios do Universo, possibilitou a observação dos astros e seus 
efeitos na vida humana, o que tornou da Astronomia um instrumento utilizado 
desde a pré-história para o desenvolvimento das atividades humanas.

No período pré-histórico, o homem precisava adaptar-se às alterações 
dos astros, dia e noite, mudanças de estações, provavelmente sendo o Sol um 
dos primeiros astros notados, obviamente a ser ele a mais influente fonte de 
calor terrestre. A Lua, possivelmente o segundo astro a ser percebido, ilumina 
a escuridão, assim como as estrelas, pontos brilhantes no céu escuro, sendo as-
sim constatadas pelos olhares humanos (MILONE, 2018).  A partir daí, olhan-
do para o céu, o homem aprendeu a contar o tempo, a conhecer os ciclos da 
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agricultura, a prever os eclipses e as fases da Lua, de uma forma inicial que 
se limitava à análise do movimento das estrelas e planetas. Este conhecimento 
dos movimentos dos astros, indispensável para o preparo do solo, plantio e co-
lheita, aparece nos monumentos de pedras das diversas culturas, como a pedra 
Intihuatana em Machu Picchu, no Peru.

Na antiga Roma as casas eram construídas observando a incidência solar 
ao longo do ano. Além do ciclo determinado pelo Sol, a Lua, e seu período de 
revolução percorrido por 29 dias, apesar de não causar influências nas condições 
climáticas, auxiliou na demarcação do tempo (ITOKAZU, 2009).

A partir das observações dos astros realizadas pelo homem desde a era 
primitiva, várias teorias foram criadas para explicar o Universo, destacamos as 
visões Aristotélicas, pois, no período que se estendeu desde seu aparecimento, no 
século IV a.C, até o século XVI d.C, a Física e a cosmologia do filósofo perma-
neceram (PORTO; PORTO, 2008).  Sua concepção não admitia espaços vazios, 
de modo que o cosmo era completamente preenchido por matéria e assim, finito. 
Havia, portanto, duas formas de matéria, uma denominada éter que compunha 
todos os corpos celestes e outra formadora da realidade terrestre, composta por 
quatro elementos básicos: terra, água, ar e fogo (PORTO, 2009).   Pensando em 
um sistema simétrico, concebeu-se que a Terra era o centro dos cosmos, ficando no 
meio de tudo imóvel, depois vinha a primeira órbita, a da Lua, acima Mercúrio, 
Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e então a órbita das estrelas.  

Em continuidade ao modelo físico de Aristóteles e seguindo os aspectos 
matemáticos dos princípios de Platão (ÉVORA, 1993), Ptolomeu (90d.C- 168 
d.C), admitiu um sistema em que o céu é esférico e que a Terra se situa exata-
mente no centro, trabalhando no aprimoramento matemático dos modelos das 
órbitas celestes como os epiciclos e os excêntricos.

O mecanismo dos epiciclos baseia-se na concepção de que os astros rea-
lizam movimentos circulares (epiciclos) não em torno do centro do Universo, 
mas sim, ao redor de um ponto que, por sua vez, descreve um círculo (deferente) 
em torno do centro do Universo. Assim, o movimento resulta da combinação 
dos dois movimentos circulares.  Por outro lado, o mecanismo dos excêntricos 
consiste na suposição que os corpos celestes descrevem movimentos circulares 
(excêntricos) em torno de um ponto distinto do Universo (PORTO, 2020).  A 
ideia excêntrica de que Terra, apesar de imóvel não está mais no centro das 
órbitas, mas, em um ponto próximo, limita denominar o modelo ptolomaico de 
geocêntrico sendo este então denominado geostático (DAMASIO, 2011). 

O pensamento cosmológico associado à Ptolomeu constitui parte dominan-
te entre os séculos que separa sua vida de Nicolau Copérnico (1473 -1543) que: 
“sugeria que os planetas deveriam ser como a Terra, que Vênus deveria apresentar 
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fases e que o Universo necessariamente seria muito maior do que até então se 
supunha. ” (KUHN, 2007, p. 195). Para Copérnico o Universo é esférico, assim 
como a Terra, os astros executam movimentos circulares, uniformes e perpétuos, 
mesmo para aqueles aparentemente irregulares. Ainda para o cosmólogo, os fenô-
menos celestes relacionados aos astros como o Sol, a Lua e a Terra, são explicados 
mais adequadamente em um sistema no qual o Sol permanece imóvel enquanto a 
Terra se desloca em torno de seu próprio eixo determinando o dia e a noite, e em 
uma órbita circular em torno de um centro próximo ao Sol (ÉVORA, 1993). Ao 
verificar que algumas características dos planetas poderiam ser explicadas por um 
outro modelo em que eles giram em pontos próximos ao Sol, Copérnico manteve 
o caráter excêntrico das esferas. Sendo assim, não é correto falar em um modelo 
heliocêntrico em sua perspectiva, mas, heliostático (PORTO, 2020) .

As visões copernicanas apesar de destruírem a teoria ptolomaica não con-
seguiram substituí-la por outra, em consequência de seus questionamentos: 

[...] sessenta anos após a sua morte, o telescópio exibiu repentinamente as 
montanhas da Lua, as fases de Vênus e um número imenso de estrelas de 
cuja existência não se suspeitava, numerosos adeptos, especialmente entre 
os não-astrônomos, foram conquistados para a nova teoria por tais obser-
vações (KUHN, 2007, p. 195).

Em 1609, Galileu Galilei (1564-1642), apontou uma luneta para o céu 
e colocou em xeque a visão geostática, mesmo ano que Kepler (1571-1630) 
publicou seu escrito Astronomia nova, marcos que evidenciaram uma nova vi-
são celeste em que a Terra era de fato encarada como um planeta (ITOKAZU, 
2009). Giordano Bruno (1548- 1600), outro adepto do heliocentrismo, deu um 
passo à frente na revolução iniciada por Nicolau Copérnico, questionando a 
ideia de um Universo finito, admitindo a existência de um Universo infinito, 
sem centro ou limites, sem posições privilegiadas (PORTO; PORTO, 2008).

Mesmo entre os heliocentristas havia controvérsias, diferente de Giordano, 
Kepler defendia o Universo finito, juntamente com Galileu, acreditando em um 
Universo organizado. Enquanto Kepler desenvolveu seu trabalho na linha teó-
rica, Galileu como um defensor do experimentalismo inventou e aprimorou di-
versos instrumentos: lentes, telescópios, microscópios, termômetros e bússolas. 
Algumas dessas criações o auxiliaram na observação do Sol e da Lua, concluin-
do que esses astros não eram perfeitamente esféricos como concebia Aristóteles, 
refutando-se um dos principais argumentos da Física aristotélica: a de que a 
Terra está parada, no entanto a compreensão do movimento terrestre ocorreu a 
partir da teoria de Kepler (PORTO; PORTO, 2008).

Kepler desenvolveu seu trabalho baseado nos dados astronômicos de 
Tycho Brahe e substituiu as exposições de Aristóteles em termos de rotação de 
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esferas compostas de éter, por explicações baseadas na ação de forças físicas, 
assim a força solar é responsável pelos movimentos dos planetas em uma órbita 
elíptica (ITOKAZU, 2009). No entanto, para o físico a atração entre os corpos 
ocorria apenas entre os astros que tinham um certo “parentesco”, assim, esta 
atração acontecia entre a Terra e a Lua, mas não entre o astro e os outros pla-
netas (PORTO; PORTO, 2008). Dessa forma, a atração concebida não havia 
universalidade, aplicada mais tarde por Isaac Newton (1643- 1727).

Ao analisarmos os contributos de Nicolau Copérnico até Isaac Newton, 
identificamos os elementos da chamada revolução científica, que permitiu a 
passagem da ótica Aristotélica para uma visão moderna (DAMASIO, 2011). As 
mudanças ocorridas na Astronomia permitiram seu desenvolvimento que com 
o passar do tempo atingem novos estágios e assim, desenvolvem tecnologias. 
Um exemplo, são os chips de CCD (Charge Coupled Device), que apesar de desen-
volvidos para o uso em fotografias astronômicas, hoje é utilizado nas câmeras 
de celulares. Assim no século XXI, as observações astronômicas geram muitos 
dados que são gerenciados por bancos de dados gigantescos que demandam 
desenvolvimento próprio, sendo uma mola propulsora do desenvolvimento tec-
nológico (MATSUURA, 2014).

Neste contexto, demonstramos que os aspectos históricos, bem como a 
notabilidade da Astronomia na atualidade revela a importância das observações 
astronômicas para a humanidade, o que não se diferencia entre os diversos povos, 
no caso da Etnoastronomia, evidencia-se a relevância dada pelos indígenas aos 
fenômenos astronômicos. Cada cultura tem uma forma de olhar para o céu, 
assim, há um painel ético e epistemológico a ser descoberto, o que se aplica ao 
entendimento da relação dos povos com a Astronomia.  

4. UM OLHAR PARA O CÉU DO POVO INDÍGENA DE OCOY 

Para compreender a cosmologia de um povo, é de fundamental impor-
tância conhecer as suas histórias e origens. No caso da aldeia referenciada neste 
estudo, no momento em que ela teve sua localização modificada de Jacutinga 
para São Miguel do Iguaçu, muitas consequências sociais e culturais ocorreram 
a este grupo indígena e aos agricultores que viviam aos arredores do Lago de 
Itaipu onde a água tomou conta depois da construção da usina, e, influências 
socioculturais permeiam até os dias atuais. Sendo este fato histórico marcante 
no contexto social dos indígenas Ocoy.

Desde a deslocação da comunidade, pouco tem sido feito para a proteção 
deste povo, que tem sofrido   por possuírem um   pequeno espaço de terra cerca-
do de plantações. Ainda, é preciso pontuar que parte do espaço de terra cedida 
para a locação da comunidade ficou embaixo d’água, diminuindo ainda mais o 



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

274

espaço territorial do aldeamento.  
Mesmo diante de toda essa influência do não indígena pela distância e 

necessidade financeira, muito se mantém culturalmente neste aldeamento de-
vido aos ensinamentos dos mais velhos em seus aspectos culturais, religiosos 
e cosmológicos. Portanto, em decorrência a esse processo histórico, é evidente 
o fascínio que o céu causa nos seres humanos. Das culturas, nos mais diversos 
lugares do mundo, em algum momento histórico olharam para o céu e começa-
ram a propor e utilizar as estrelas e o movimento dos corpos celestes para suas 
atividades cotidianas, em virtude disso a Astronomia passou a ser considerada 
por muitos a mais antiga das ciências. Tal fascínio não é diferente aos Guarani.  

Neste aspecto, a Etnoastronomia estuda o conhecimento astronômico 
dos povos tradicionais, grupos étnicos ou culturais, contemporâneos e atuais 
(AFONSO, 2010), principalmente pelos registros etnográficos e relatos de 
tradições faladas e nos auxilia a compreender o deslumbramento dos povos 
originários pelo céu. Sendo assim, é caracterizada como uma atividade 
transdisciplinar, que inclui conhecimentos astronômicos e antropológicos. É um 
campo rico em conteúdo no Brasil e que tem um grande potencial para explorar 
a amplitude de diversidade étnica do país (AFONSO, 2006). É a área do conhe-
cimento que compõe o que se chama de Astronomia Cultural dos indígenas, ou 
seja, destina-se a compreender como culturas do passado ou do presente se rela-
cionam com o que chamamos de céu (JAFELICE, 2013). Portanto, não se deve 
confundir Etnoastronomia ou astronomia cultural com o conjunto de conheci-
mentos que os grupos locais produzem a partir das suas relações com o céu e 
com a terra, tendo em vista que a Etnoastronomia é um saber acadêmico pauta-
do por princípios e procedimentos teóricos e metodológicos do campo científico.

Sob o mesmo ponto de vista, o entender dos povos indígenas são baseados 
no animismo, assim, sua crença sobre o mundo carnal e o mundo espiritual não se 
separa. Além disso, eles acreditam em entidades humanas e não humanas, como 
plantas, animais, objetos e fenômenos celestes. Desse modo, todas as entidades 
estão relacionadas com a natureza. Por exemplo, o sol tem um grande significado 
religioso para seu povo, pois é considerado o principal regulador da vida na Terra. 

Em relação a isso, segundo a professora indígena P15, 

“O sol é guardião, o nosso irmão mais velho, ele tem várias funções e uma 
delas é informar Nanderu (Deus) de tudo que está acontecendo junto a fun-
ção de manter nosso povo seguro dos espíritos malignos. Se for chamado 
logo depois da chuva ele aparece e limpa toda a serração. Ao meio dia é 

5 Foram entrevistados quatro professores indígenas, para ajudar na construção desta pes-
quisa.  Mantemos o sigilo e respeitamos a identificação dos sujeitos. Com isso, usamos 
as seguintes nomenclaturas: P1 (primeiro professor), P2 (segundo professor), P3 (terceiro 
professor) e P4 (quarto professor). 
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seu momento de descanso então as crianças devem ficar em casa e não 
podem sair por aí brincando” (Professor P1, 2022).

A relação apresentada pela entrevistada é evidenciada na (Figura 1) abai-
xo.  Na fotografia, a criança indígena desenhou no chão da aldeia uma repre-
sentação do sol, como forma de chamá-lo depois de um dia longo de chuva, 
pedindo também a sua proteção. 

Figura 1: Representação do sol por uma criança Guarani.  

Fonte: Os autores, 2022.

Segundo Afonso (2006), os povos originários, buscam toda sua espiritua-
lidade e religiosidade a partir do Sol. Portanto, é visível perceber toda a ligação 
religiosa que este corpo celeste possui para estes grupos culturais, deste modo, 
estes saberes são utilizados no cotidiano dos sujeitos para saber a melhor hora 
de realizar suas atividades domésticas, como a caça, a pesca e o plantio. Além 
disso, foram os nativos que descobriram muitos fenômenos meteorológicos, e 
contribuíram para contar os dias, meses e anos. Ainda, foram eles que começa-
ram a compreender a duração das marés e a sua relação com a Lua, a chegada 
das chuvas, as inundações e a maré baixa.

Além dos ensinamentos geográficos, se destaca um umas das essencialida-
des destas práticas voltadas para astronomia dos povos originários, sua concep-
ção e utilização nas práticas de cultivos. Os indígenas relacionavam as estações 
do ano e as fases da Lua com a diversidade biológica da região onde estavam 
formadas suas aldeias, para assim saberem a época de plantio e da colheita, 
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também com foco na melhoria da produção e o controle natural das pragas.  
Estas práticas ainda são usadas na concepção indígena, para identificar a melhor 
época para certas atividades, tais como: a caça; o plantio; e o corte de madeira, 
que deve ocorrer é perto da lua nova, pois próximo à lua cheia os animais se 
tornam mais agitados devido ao aumento de luminosidade dentre outros fatores 
relacionados ao clima e interações com a fauna e a flora (AFONSO,2009).

Em virtude do que foi mencionado, segundo os professores indígenas 
entrevistados: 

“Na visão do guarani a lua foi batizada em nome de Jaci segundo Chamõi 
Guilherme, o sol e lua são considerados como nossos irmãos, porém tem 
seu significado diferente, os Guarani utilizam a lua como calendário na 
época de plantio, na casa e na pesca e também para ter uma moradia re-
sistente, na lua nova somente pode plantar a mandioca é proibido cortar 
árvores se não a madeira não existe moradia também respeitando a época 
da piracema e como todo tipo de procriação de animais. Garantindo assim 
que não prejudique a sua obtenção de alimento” (P2, P3 e P4, 2022). 

Relacionado às estrelas quando observadas se, sua quantidade for peque-
na, quer dizer que não vai chover, caso contrário, significa que vai ter muita 
chuva. Servem para controlar também o horário das migrações, que ocorrem de 
madrugada. O nome guarani significa dizer que as crianças nascem de 4 lugares 
e cada lugar tem um significado espiritual, como por exemplo, defensores da na-
tureza água e solo, sendo assim as crianças já vem como um nome voltado para 
o lugar que nasceu (sul, norte, leste, oeste), assim já vem com o nome de batismo 
de acordo com a região que nasceu. 

Assim, é possível indicar a riqueza que existe nas crenças Guarani e como 
esta cultura contribuiu e ainda contribui para formação histórica, cultural e cien-
tífica do povo brasileiro. Estudos como este ajudam a manter arquivado muitos 
destes conhecimentos antigos, já que as lideranças de maior idade da comunidade 
estão se esvaindo e a cultura se modificando pela necessidade de sobrevivência. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos relatos e reflexões apresentadas neste estudo, sobre como os 
indígenas Guarani utilizam “as coisas do céu” em seu cotidiano, podemos con-
siderar como são essenciais à compreensão da relação entre as diversas culturas 
e a Astronomia.  Nesta perspectiva, a Etnoastronomia é fundamental, pois per-
mite a análise do conhecimento astronômico na ótica indígena. 

Em relação ao ensino dos povos originários, concebemos que é crucial 
que o currículo escolar componha os saberes do espaço cultural em que o estu-
dante indígena está inserido. O que evidencia a essencialidade de se incentivar 
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o ensino contextualizado, uma vez que por muito tempo tem se imposto o que e 
como esses alunos devem aprender, em uma perspectiva não indígena

Neste panorama, o ensino de Física, mais preciso o da Etnoastronomia, 
pode alinhar as visões históricas aos saberes culturais indígenas, ao invés de uma 
imposição. Até porque, se as informações escolares não fizerem sentido no coti-
diano discente, elas não serão transformadas em conhecimento construído pelo 
aluno, este fato é evidente em qualquer contexto. No entanto, tal fato se acentua 
em uma cultura em que as lendas e crenças se misturam aos saberes populares.

Diante disso, evidenciamos a essencialidade da promoção de uma Educação 
Escolar Indígena colaborativa que reflita sobre uma organização curricular volta-
da para a valorização dos traços culturais dos povos originários.  Isto demanda o 
comprometimento de todos (professores, alunos e comunidade), insta salientar, o 
envolvimento e dedicação dos docentes que atuam na aldeia aqui analisada.

Ademais, os relatos levantados neste trabalho, contribuíram para o enten-
dimento da relação dos povos indígenas da aldeia Tekoha Ocoy, com os saberes 
astronômicos. Desse modo, a partir desta compreensão, foi possível estruturar a 
análise dos conteúdos de Física em uma perspectiva que auxilie no fortalecimento 
dos traços culturais e religiosos do povo indígena. Sendo assim, espera-se que ou-
tros estudos como o descrito por este trabalho, sejam realizados com o propósito 
da fortificação da defesa cultural dos saberes do povo originário, para que seja 
possível transpor os aspectos colonizadores que predominam no ensino indígena.
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ASPECTOS ÉTICOS NA PESQUISA SOCIAL:
 UM OLHAR SOBRE OS ESTUDOS CRIMINAIS 

EM MOÇAMBIQUE

Francisco Bernardo Bilério1

INTRODUÇÃO

Ao longo dos tempos, pesquisas e experiências envolvendo seres humanos 
têm sido feitas com padrões e exigências éticas diferenciadas, dependendo das 
normas vigentes em cada país ou da orientação dos financiadores. Conforme 
Hossne e Viera (1995), a história relata vários exemplos de utilização e envolvi-
mento de seres humanos em estudos e pesquisas que chocaram, e ainda chocam, 
a humanidade. Nesses casos, a ausência de mecanismos de controlo fundamen-
tados em critérios éticos e morais resulta, em parte, nos excessos cometidos por 
estudiosos e pesquisadores. 

Em Moçambique, até então, os poucos estudos que passam pela avaliação 
de procedimentos éticos estão concentrados na área da saúde. Ou seja, pelo me-
nos, o Ministério da Saúde tem um Comité da Bioética, que avalia os aspectos 
éticos em pesquisa envolvendo os seres humanos. Assim, pode-se afirmar que o 
grosso de pesquisas realizadas no contexto moçambicano, em particular na área 
da criminalidade, não passa por uma avaliação ética.

O desenvolvimento deste artigo partiu do princípio de que a produção 
científica na área criminal deveria respeitar as questões éticas relacionadas com 
a participação dos sujeitos de pesquisa independentemente da sua condição. O 
mesmo partiu do vazio constatado nos poucos estudos consultados na área cri-
minal, que de forma inocente colocam em causa a postura e a privacidade dos 
sujeitos de pesquisa, bem como da informação classificada como segredo do 
Estado pelas autoridades da administração da justiça.

Foi no contexto desse vazio do conhecimento que, surgiu o presente ar-
tigo, com vista a documentar alguns desafios em relação aos aspectos éticos 
decorrentes da pesquisa envolvendo os seres humanos, em estudos que abordam 

1 Investigador Auxiliar na ACIPOL, doutorando em Desenvolvimento e Sociedade no De-
partamento de Sociologia da Universidade Eduardo Mondlane, Mestre em Ciências Poli-
ciais: Segurança Pública pela Academia de Ciências Policiais e Licenciado em Geografia 
pela Universidade Eduardo Mondlane. Correio electrónico: quinhobilerio@gmail.com.
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a criminalidade no contexto moçambicano. O artigo resulta em parte das expe-
riências vividas pelo autor durante a elaboração do projecto de tese de doutora-
mento em Desenvolvimento e Sociedade. 

De forma específica, o artigo aborda algumas experiencias sobre os as-
pectos éticos em pesquisas sociais e finalmente documenta algumas realidades 
éticas emergentes em estudos criminais no contexto moçambicano. O artigo trás 
uma discussão focalizada para as questões práticas relacionadas com a obtenção 
do consentimento informado e a confidencialidade da informação em estudos 
criminais envolvendo as comunidades.

As inquietações abordadas neste artigo estão relacionadas com a forma 
como se acede aos dados de campo e com a análise dos mesmos, principalmente a 
forma de colocação de depoimentos (vozes). A outra preocupação abordada neste 
artigo relaciona-se com o uso de imagens/fotografias dos sujeitos de pesquisa. 

Portanto, o desenvolvimento deste artigo reveste-se de extrema impor-
tância no contexto da produção científica isente dos dilemas éticos na área de 
Ordem Pública. O mesmo visa despertar o interesse dos académicos e outros 
actores sobre a necessidade de repensar sobre o posicionamento ético nas pes-
quisas sociais e criminais, sem necessariamente depender exclusivamente da 
Bioética do Ministério da Saúde.   

O artigo encontra-se estruturado em três partes. A primeira parte apre-
senta a discussão teórica da necessidade de obtenção do consentimento infor-
mado em estudos sociais. A segunda parte aborda a componente metodológica. 
Finalmente, a terceira parte apresenta uma discussão prática dos aspectos éticos 
nos estudos criminais no contexto moçambicano.

Os aspectos éticos e a obtenção do consentimento informado em estudos sociais

A busca do conhecimento e verdades sobre algumas realidades não pode 
justificar a manipulação dos seres humanos sem a observância de aspectos éti-
cos e morais, mesmo quando os resultados deste conhecimento podem ser be-
néficos, a longo prazo, para as comunidades. É nessa perspectiva que Pessini e 
Barchifontaine (1996) defendem que todo o avanço científico que é feito pisotean-
do a dignidade humana leva consigo uma carga negativa e deve ser repensado. 

Esta forma de pensar tem estimulado debates em pesquisas sociais e biomé-
dicas, principalmente quando se analisam os desafios decorrentes da participação 
livre e voluntária dos sujeitos da pesquisa em estudos/ensaios. O debate emerge 
de aspectos relacionados com a obtenção do consentimento informado livre e es-
clarecedora, com vista a protecção dos sujeitos de pesquisa. A concepção e obten-
ção do consentimento informado é um requisito que garante ou testemunha que 
todos os sujeitos de pesquisa convidados a participar no estudo receberam toda a 
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informação para tomar uma decisão voluntária quanto à sua participação.
A necessidade de obtenção de consentimentos informados foi amplamen-

te motivada pelos abusos cometidos em nome do Estado e da Ciência, apurados 
e denunciados mundialmente em 1947, impulsionando a elaboração do primei-
ro código de conduta em pesquisas internacionalmente aceites, que ficou conhe-
cido como Código de Nuremberg (PALÁCIOS et al, 2002).

Hossne e Vieira (1995) referem que os deslizes éticos já ocorriam antes do 
Código de Nuremberg. A investigação histórica revela várias situações em que 
a ética não foi respeitada, às vezes, nem sequer foi meditada. A necessidade de 
regulamentar as pesquisas em humanos, de forma a proteger os sujeitos a elas 
submetidas e a pouca influência do Código de Nuremberg sobre as práticas de 
pesquisas está entre as condições que deram origem à Declaração de Helsínquia.

A Declaração de Helsínquia é um conjunto de princípios éticos que rege 
a pesquisa com os seres humanos, redigida pela Associação Médica Mundial, 
em 1964. Posteriormente, foi revista 7 vezes, pela última em outubro de 2013. 
A Declaração é um documento importante na história da ética em pesquisa, e 
surge como o primeiro esforço significativo da comunidade médica para regu-
lamentar a investigação em si. A Declaração ainda é considerada o primeiro 
padrão internacional de pesquisa biomédica e constitui a base da maioria dos 
documentos subsequentes que abordam a ética na pesquisa.

Araújo (2003) afirma que, por volta de 1960, começa a ter aceitação a 
ideia de que as pesquisas envolvendo os seres humanos precisam de ser revistas, 
ainda em sua fase de projecto, por uma comissão multidisciplinar. Assim, os 
Comités de Ética em Pesquisa surgem com a tarefa de considerar as condições 
da incerteza no desenvolvimento das pesquisas e ponderar os conflitos de forma 
neutra, sem deixar de proteger a parte mais frágil, que é sempre os sujeitos pes-
quisados (SCHRAMM e KOTTOW, 2000).

Então, toda a pesquisa que envolve directa ou indirectamente os seres 
humanos tem a obrigatoriedade de ser apreciada por um Comité de Ética em 
Pesquisa. Entre os aspectos avaliados pelo comité, destacam-se a ponderação 
dos riscos e benefícios, a competência do pesquisador para conduzir o estudo, 
comprovada através do currículo (Araújo, 2003).

A incorporação dos aspectos éticos efectiva-se mediante a elaboração de 
um consentimento informado. Conforme Hossne e Vieira (1995), é o consenti-
mento informado que transforma o que seria simplesmente uso da pessoa em 
participação consciente num empreendimento científico. Embora o consenti-
mento informado seja difícil de obter diante de várias dificuldades, constitui um 
desafio a ser superado pelo pesquisador. Segundo Beecher (1966), esta necessi-
dade é baseada em três razões:   
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- Nenhum ser humano tem o privilégio de escolher os participantes para 
um procedimento ariscado sem o conhecimento e acordo do indivíduo;
- A sociedade não tolerará a dominação de um pesquisador no que diz 
respeito à sua saúde ou vidas. Estudos que não têm o apoio tácito do pú-
blico não florescerão; e
- A lei protege a integridade, a vida humana e é ofensiva quanto à invasão 
do corpo.
Assim, Pelaez (1988) refere que, quando se fala do consentimento, deve-se 

analisar separadamente três factores que o integram, nomeadamente a informa-
ção, a vontade e a competência. A informação é a base da decisão autónoma 
necessária para que o sujeito possa consentir ou recusar. O consentimento livre 
e esclarecedor requer informações adequadas, compreendidas pelo sujeito de 
pesquisa. Assim, subentende-se que o sujeito de pesquisa pode ter acesso à in-
formação, mas não significa que esteja esclarecido. A vontade é expressa através 
do consentimento. O consentimento deve ser livre e nada pode interferir nessa 
decisão. Além da manifestação do consentimento, o sujeito de pesquisa deverá 
assinar a declaração do participante. Neste caso, o consentimento é de natureza 
ética, enquanto a declaração é uma exigência legal (HOSSNE e VIEIRA, 1995). 
Os dois documentos devem ser redigidos com uma linguagem bem clara e ane-
xados ao projecto de pesquisa.

O consentimento informado assim como a declaração do participante vi-
sam, essencialmente, acautelar os riscos e benefícios que advêm da participação 
na pesquisa/ensaio. Conforme Hossne e Vieira (1995), o risco da participação na 
pesquisa deve ser entendido como probabilidade de um dano que, obrigatoriamen-
te, estará associada à pesquisa. Ele inclui os eventuais danos permanentes ou não 
de natureza física, psicológica, social, moral, intelectual, espiritual e económica. 

Os riscos e benefícios na participação em pesquisas/ensaios relacionam-
-se com os princípios de autonomia, beneficência e relevância social da pesqui-
sa. Araújo (2003) refere que o princípio de autonomia deve ser contemplado, 
no desenvolvimento da pesquisa, através da obtenção do consentimento livre 
esclarecido do sujeito. A beneficência relaciona-se com a análise criteriosa entre 
os riscos e os benefícios, sendo a maximização dos benefícios o caminho ideal 
para o desenvolvimento da pesquisa com seres humanos. A relevância social da 
pesquisa simboliza o princípio da justiça.   

Em suma, as questões éticas em pesquisas envolvendo os seres humanos 
traduzem-se na obtenção do consentimento informado. O consentimento infor-
mado garante que o sujeito de pesquisa (i) recebeu a informação necessária; (ii) 
compreendeu adequadamente a informação; e (iii) após ter considerado a infor-
mação, chegou a uma decisão sem ter sido pressionado ou forçado a fazê-lo. Os 
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sujeitos de pesquisa, antes de participarem em qualquer estudo, precisam de um 
leque de informação básica que lhes garanta a tomada de decisão. 

O corolário deste debate induziu-nos à aventura de reflectir sobre alguns 
aspectos práticos vividos pelo autor, profissionalmente e como estudante, em 
relação aos aspectos éticos em estudos criminais. 

METODOLOGIA 

Para a elaboração deste artigo, foi privilegiada a abordagem qualitativa, 
materializada pela revisão da literatura, documentos e experiência de vida do 
autor. Na revisão da literatura foi consultada a literatura que aborda os procedi-
mentos éticos em pesquisa social e com os seres humanos. Especificamente bus-
caram-se as questões transversais relacionados com a obtenção do consentimen-
to informado dos sujeitos de pesquisa, bem como o tratamento da informação 
tendo em conta as questões de anonimato. Para tal, foram cruzados conceitos-
-chave como: ética na pesquisa em ciências sociais, consentimento informado, 
princípios éticos e tratamento da informação. 

A partir destes conceitos-chave, foi encontrada uma variedade de artigos, 
livros e relatórios, cuja selecção foi mediante a leitura de resumos. Assim, foram 
objecto de leitura os artigos que discutem aspectos que justificam a necessidade 
do uso do consentimento informado em pesquisa, bem como os aspectos que o 
corporizam. 

Os documentos de base para a elaboração deste artigo foram as monogra-
fias defendidas no curso de Licenciatura em Ciências Policiais na Academia de 
Ciências Policiais no ano de 2019. Assim foram seleccionadas aleatoriamente 
20 monografias. Nestas monografias foi analisada a componente metodológica, 
os instrumentos de recolha de dados e a forma como os sujeitos de pesquisa são 
colocados no capítulo dos resultados. 

Ainda, constituíram elementos de interesse na produção deste artigo, os 
desafios vividos pelo autor durante a elaboração do projecto de tese, tendo em 
conta que o seu conteúdo versa sobre a componente criminal.  

O tratamento da informação seguiu a análise de conteúdo, a partir de 
uma matriz que permitiu mapear as lacunas existentes nos estudos criminais no 
contexto moçambicano. 

Aspectos éticos em estudos criminais no contexto moçambicano

A obtenção do consentimento informado em pesquisas sociais constitui 
um dos pressupostos que asseguram que todos os sujeitos convidados a parti-
cipar no estudo receberam a informação que lhes permite tomar uma decisão 
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voluntária quanto à sua participação.
Como advertem Lundi (2016) e Creswell (2010), para optimizar a certeza 

de que a informação fornecida é consentida, o pesquisador deve levar em consi-
deração quatro aspectos:

- A competência da parte do informador;
- O voluntarismo do actor, como sujeito detentor da informação;
- A prestação da informação total; e
- A compreensão do entrevistado sobre o que realmente se passa nesse 
trabalho.
A crescente necessidade de disponibilização de informação completa aos 

sujeitos de pesquisa é testemunhada por Reynols (1979), ao indicar seis elementos 
básicos que ajudam o pesquisador a conceber um consentimento informado. O au-
tor advoga que, neste processo, o pesquisador deve prestar a seguinte informação:

- Explicação justa ao sujeito de pesquisa sobre os procedimentos a serem 
seguidos para o propósito que o pesquisador quer atingir;
- Descrição razoável dos possíveis desconfortos e riscos que o sujeito de 
pesquisa pode esperar;
- Descrição razoável dos benefícios que o sujeito de pesquisa pode esperar;
- Mostrar uma abertura para procedimentos alternativos apropriados e 
que podem ser vantajosos para os participantes;
- Oferecer-se, de maneira clara e aberta, para responder a qualquer ques-
tão em relação aos procedimentos de pesquisa; e
- Deixar claro na informação que o sujeito de pesquisa é livre de, a qual-
quer momento, retirar-se do exercício de pesquisa, sem nenhum prejuízo 
de ordem pessoal.
É nesta perspectiva que se subentende haver necessidade de incorporar os 

aspectos éticos em estudos sobre a criminalidade. Os estudos sobre a criminali-
dade levantam importantes desafios éticos e metodológicos, além dos decorren-
tes de qualquer pesquisa. A natureza do tipo de informação a ser recolhido faz 
com que as questões de segurança, confidencialidade e postura do pesquisador 
sejam ainda mais importantes. Ainda a forma como os sujeitos de pesquisa são 
tratadas, principalmente quando envolve as vítimas e alguns suspeitos de crime, 
requer uma atenção especial por parte do pesquisador. 

Em estudos sobre a criminalidade, para além da postura do pesquisador, 
as questões éticas estão relacionadas com as lembranças e emoções negativas. 
As emoções e lembranças relacionam-se com a experiência sobre a criminali-
dade e vitimização (marcas do crime). Em estudos que envolvem os reclusos e 
indiciados de crime, a confidencialidade e o anonimato devem ser acautelados 
para evitar a estigmatização dos sujeitos de pesquisa pela sociedade.
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A salvaguarda dos aspectos éticos nos estudos criminais deve ser mantida 
a partir da comunicação que se estabelece entre o sujeito de pesquisa e o pesqui-
sado. Esta relação não pode ser opressiva. Para Oliveira (2004), na pesquisa com 
seres humanos, os sujeitos de pesquisa deixam a condição de cobaia ou de objec-
to de intervenção e passam a assumir o papel de actor (sujeito de interlocução). 

A condição de cobaia ou de objecto de intervenção ainda persiste no con-
texto moçambicano. Os estudos criminais que envolve as vítimas de crime ou os 
indiciados de crime, o protocolo de pesquisa dificilmente passa pela avaliação 
de uma comissão de ética para a pesquisa. Normalmente, a equipa de pesqui-
sa apenas porta uma credencial como condição para dialogar com os sujeitos 
de pesquisa. Nos estabelecimentos prisionais, a participação dos indiciados de 
crime em pesquisa não obedece o protocolo ético, tudo passa por uma ordem 
emitida pelo responsável da instituição. 

Uma crença na ingenuidade e na vulnerabilidade dos participantes da 
pesquisa talvez venha a calhar para quem entende a ciência como um jogo de 
natureza piramidal, em que no topo estão os mais graduados e descendo na es-
cala métrica estão todos os demais (MARQUES E e VILLELA, 2005). A partir 
deste pensamento, todos os estudos de natureza criminal envolvendo sujeitos de 
pesquisa não podem encarrar as pessoas como objectos. É preciso respeitar os 
sujeitos de pesquisa, independentemente da sua condição criminal.

A criminalidade constitui um tema muito sensível que não está muito 
distante dos temas de saúde. Para tal, os protocolos de pesquisa na área crimi-
nal deviam passar de uma avaliação ética. A partir da análise feita em algumas 
monografias do Curso de Licenciatura em Ciências Policiais, foi possível cons-
tatar que os estudantes, ao desenvolverem os seus trabalhos do fim de curso, 
recolhem dados empíricos quer na comunidade como nas instituições policiais. 
Este processo envolve sujeitos de pesquisa cuja confidencialidade e anonimato 
são postos em causa, principalmente na secção da apresentação dos resultados. 

Nestes estudos, a confidencialidade e o anonimato aparecem menciona-
dos na parte introdutória dos instrumentos de recolha de dados. Ao longo do 
desenvolvimento do trabalho, os aspectos éticos relacionados com a confiden-
cialidade e anonimato são totalmente esquecidos. No capítulo da apresentação 
dos resultados, é possível ler depoimentos que permitem identificar os sujeitos 
de pesquisa que forneceram os dados (por exemplo: comandante da esquadra x; 
chefe das operações do posto Y, secretário do bairro J).    

Nas monografias, nota-se o uso abusivo de imagens/fotografias tiradas 
sem o consentimento dos sujeitos de pesquisa. Em muitos casos, os sujeitos 
de pesquisa não são explicados a finalidade das imagens e nem como serão 
usadas ao longo de trabalho. O mesmo sucede com os dados recolhidos, os 
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pesquisadores/estudantes não tem tido o cuidado de esclarecer aos sujeitos de 
pesquisa sobre a sua finalidade. Embora subentende-se que as imagens sejam 
fundamentais para o reforço da percepção dos conteúdos abordados numa pes-
quisa, o seu uso requer o respeito aos princípios éticos. 

O consentimento informado como procedimento ético e a declaração do par-
ticipante como medida legal, ao levar a assinatura do sujeito de pesquisa, reveste-se 
de um dilema ético. O dilema ético resulta, necessariamente, da subjectividade da 
confidencialidade e do anonimato. Por exemplo, sujeitos de pesquisa assumem que 
ao assinarem o consentimento informado, a sua identidade pode estar exposta. 

Esta realidade remete-nos a um outro desafio, resultante da assinatura 
formal do consentimento informado, principalmente quando se trata de um 
tema sensível como a criminalidade, carregada de emoções e estigmatização. 
Por exemplo, para aqueles que desenvolvem pesquisas envolvendo reclusos, a 
questão é como pedir a um condenado ou suposto criminoso que assine um con-
sentimento informado para lhe conceder uma entrevista sem que este desconfie 
que, o pesquisador seja alguém da justiça, ou se a informação recolhida será 
meramente para a pesquisa, ou se terá algumas implicações processuais.  

A obtenção do consentimento informado em estudos criminais remete-
-nos a desafios relacionados com a manipulação de dados e divulgação de in-
formação. Quase invariavelmente, os sujeitos de pesquisa envolvidos em estudos 
fornecem muita informação do que é exido na pergunta contida na entrevista. 
Nestes casos, o pesquisador indaga-se porquê tanta coisa como resposta e como 
tratar tudo aquilo de forma ética. A reposta para esta questão é que, provavel-
mente, o pesquisador, para além do formalismo ético, tenha ganho mais confian-
ça com os sujeitos de pesquisa. A abundância da informação serve para com-
pletar o quadro compreensivo das respostas e não necessariamente para a sua 
publicação (Silva, 2018). A informação a mais impõe ao pesquisador a necessi-
dade de reflectir sobre o que ele deseja e como estimular os sujeitos de pesquisa. 

Uma das estratégias adoptadas pelo autor deste artigo para a obtenção 
de dados para a sua tese de doutoramento no contexto da transformação social 
do espaço urbano e a criminalidade foi partilhar a síntese da entrevista com os 
sujeitos da pesquisa. Embora tenha feito isto, não estava claro como seria a in-
terpretação dos dados, bem como a sua publicação. A publicação dos resultados 
constitui um grande problema no que diz respeito à privacidade dos sujeitos de 
pesquisa via ocultação da identidade. Assim para minimizar os dilemas éticos, 
houve a necessidade de explicar os objetivos dos estudos, como seriam analisa-
dos os dados, bem como e a finalidade do uso desta informação.

Gavia (2009) assume que é de responsabilidade do pesquisador prever 
procedimentos para assegurar a confidencialidade e a privacidade dos sujeitos 
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pesquisados. Assim, Freitas e Silveira (2008) referem que é de responsabilidade 
do pesquisador descaracterizar as informações em relação às suas fontes, dissol-
ver a identidade dos seus informantes e protegê-los no anonimato.  

No projecto de tese de doutoramento do autor deste artigo, assumiu-se, 
numa fase inicial, não identificar os sujeitos de pesquisa com os seus nomes 
originais. Depois de uma análise profunda, foi notório que a ocultação do nome 
original não garantia total confidencialidade e privacidade, pois, a partir das 
características sociodemográficas, podia-se atribuir esta informação a um outro 
fulano da área de estudo. 

A pior hipótese ensaiada foi de que cada sujeito da pesquisa podia escolher 
um nome pelo qual gostaria de ser chamado. Neste caso, o sujeito de pesquisa po-
dia, de forma propositada, usar a identidade do seu vizinho ou de outro residente 
da área de estudo. Estas questões foram desafiantes e constrangedoras, principal-
mente, quando ao nível das instituições do ensino e nem do Ministério do Interior 
existe uma comissão específica que possa aconselhar sobre este assunto. 

Barbosa (2014) afirma que há uma mística em torno do anonimato dos 
participantes da pesquisa envolvendo os sujeitos de pesquisa. A mística em torno 
do anonimato é mais profunda quando se trata de informantes-chave influentes na 
sociedade. Neste projecto, os informantes-chave incluíam os secretários dos bair-
ros e membros da PRM exercendo cargos de chefia. A partir desta situação, apren-
deu-se que as questões éticas são mais profundas e precisam de ser repensadas em 
estudos criminais, principalmente a designação dos informantes-chave influentes. 

Outro desafio neste campo de saber está intimamente ligada ao sigilo da 
informação, principalmente quando as fontes documentais na sua maioria pro-
vêm das instituições de segurança que muita das vezes trabalha com a informa-
ção classificado. Dentro desta classificação existe informação que é considerada 
como segredo do Estado. Nesse contexto como usar esta informação tida como 
segredo para uma defesa pública ou para uma produção científica. 

Os estudos na área da criminalidade envolvendo sujeitos de pesquisa pre-
cisam de uma avaliação ética à semelhança dos estudos biomédicos. A partir 
deste debate, subentende-se que o primeiro passo seria a criação de um comité 
ético, que teria a responsabilidade de avaliar os aspectos éticos em estudos crimi-
nais envolvendo sujeitos de pesquisa. A avaliação ética em pesquisas envolven-
do os seres humanos constitui uma prioridade para quem almeja ter resultados 
científicos eticamente aceites. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como referimos na parte introdutória, o desenvolvimento deste artigo vi-
sava reflectir sobre os aspectos éticos na pesquisa social, a partir do contexto dos 
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estudos criminais realizados em Moçambique. O seu desenvolvimento partiu 
do princípio de que qualquer estudo deve primar pela observância de aspectos 
éticos com vista a evitar conflito com os sujeitos de pesquisa. Para a elaboração 
do mesmo, foi privilegiada a técnica de revisão bibliográfica, documental, bem 
como da experiência vivida pelo autor durante a elaboração do projecto de tese 
de Doutoramento em Desenvolvimento e Sociedade.

Assim, subentende-se que a permanente necessidade de busca do conhe-
cimento científico deve caminhar em conciliação com os aspectos éticos. A ma-
terialização dos aspectos éticos na pesquisa passa, efectivamente, pela criação de 
Comités de Ética para Pesquisa especializadas em diferentes campos de saber. Os 
Comités de Ética para Pesquisa têm a responsabilidade de avaliar os procedimen-
tos a serem empregues na busca do conhecimento. A confidencialidade, o anoni-
mato, os benefícios e os riscos constituem os aspectos relevantes a serem acautela-
dos em pesquisa/ensaios, quando se debatem as questões éticas na pesquisa.

No contexto moçambicano, as questões éticas em pesquisas biomédicas 
são formalmente avaliadas pelo Comité de Bioética para a Saúde. Esta realidade 
comprova que, até então, boa parte das pesquisas desenvolvidas em Moçambique 
não passam por uma avaliação formal das questões éticas. 

A experiência em estudos criminais na realidade moçambicana revela a 
ausência de rigor no cumprimento dos aspectos éticos, principalmente no que 
se refere à privacidade, ao anonimato dos sujeitos de pesquisa, bem como o uso 
indevido das imagens. A partir da experiência vivida pelo autor durante a fase 
da elaboração do seu projecto de tese doutoramento, é possível assumir uma 
postura eticamente aceite em estudos criminais. Para tal, este compromisso pas-
sa, necessariamente, pela incorporação deste campo de saber nos curricula do 
ensino superior. 

O grande desafio das questões éticas em estudos criminais relaciona-se 
com a publicação dos resultados, tendo em conta a privacidade e o anonimato 
dos informantes-chave influentes na sociedade. Este desafio é extensivo ao uso 
das fontes documentais, cujas instituições da administração da justiça apelidam 
a informação como classificada. 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO BÁSICANA PREVENÇÃO 
À VIOLÊNCICA CONTRA AS MULHERES

Kalina Gondim de Oliveira1

   Zemira Gonçalves de Souza2

INTRODUÇÃO

A pesquisa intitulada de O papel da educação básicana prevenção à vio-
lência contra as mulheres visa contribuir para o debate em torno da especifi-
cidade da violência de gênero em geral e da violência contra as mulheres em 
particular. Apontando para importância da instituição escolar no processo de 
prevenção a esse tipo de violência, por meio de um ensino crítico e reflexivo que 
aponte para a existência de uma diversidade sexual e de uma desigualdade entre 
as classes. Questionando dessa forma a visão abstrata e descontextualizada de 
aluno. A pesquisa é fruto de um trabalho bibliográfico alicerçado em autores 
renomados e em documentos oficiais.

1. O CONTEXTO MUNDIAL DE PANDEMIA E A MAIOR VISIBILI-
DADE DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES.

O ano de 2020 inaugurou uma etapa da história da humanidade permea-
da de experiências dolorosas, a pandemia causada pelo Novo Coronavírus atin-
giu uma dimensão global e já possui um saldo de muitas mortes. Os efeitos 
trazidos pelo Vírus também produziu crises na economia com a escalada de fa-
lências, endividamento familiar e aumento considerável de desemprego. Muitos 
individuos por conta da pandemia foram reintroduzidos na extrema a pobreza. 
Todo esse cenário aparece representado em indíces e estatísticas nada animado-
ras. Apesar de serem insuficientes para explicar toda a complexidade social esses 
dados ensejam debates, pressionam o Estado, exigindo deste respostas viáveis, 
bem como engendram questionamentos acerca do modelo de desenvolvimento 
econômico em curso, refletindo sobre  seus efeitos sociais e ambietais nefastos e 
premissas equivocadas. 

1 Doutoranda em Educação. Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Ceará. 
E-mail: kalinnagondin@hotmail.com.

2 Mestranda em Educação, Instituto Superior de Educação do CECAP – ISCECAP. E-mail: 
zemira.goncalves@educacao.fortaleza.ce.gov.br.
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Nesse cenário, de intensa crise e instabilidade o fenômento da violência 
contra as mulheres vem crescendo de forma assustadora e apesar de ser uma 
questão bastante antiga permanece invisibilizada, silenciada e muito incom-
preendida. Para a Organização das Nações Unidas (ONU) a violência de gê-
nero é definida como: “qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou 
simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido a sua identidade 
de gênero ou orientação sexual” (http://www.onumulheres.org.br/). 

Ainda persiste no senso comum a narrativa que defende o pressuposto 
de que a violência contra as mulheres, por ocorrer em ambientes domésticos e 
serem perpetradas por indivíduos que mantém vínculo com as mulheres violen-
tadas devem ser solucionadas nos limites da privacidade do lar. No entanto, de 
forma crescente os movimentos de mulheres vêm construindo uma contranarra-
tiva que aponta para a necessidade de debater essa forma especifíca de violência, 
discutindo seus efeitos psicológicos e sociais que atingem toda a família e reper-
cute nas gerações posteriores. 

Segundo palavras de Koffi Annan, ex-secretário da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 

“a violência contra as mulheres causa enorme sofrimento, deixa marcas 
nas familias, afetando várias gerações, e empobrece as comunidades. 
Impede que as mulheres realizem suas potencialidades, limita o cresci-
mento econômico e compromete o desenvolvimento. No que se refere à 
violência contra as mulheres, não há sociedades civilizadas” (pág. 33). 

O cenário da violência contra as mulheres no mundo é um quadro de-
solador e mobiliza toda uma governança mundial a apresentar propostas para 
enfrentar o problema. Infelizmente, o Brasil é um país que violenta e mata mui-
tas mulheres, ocupando o 5º lugar no ranking mundial que avalia esse tipo de 
violência. Os dados coletados, a produção de estatísticas e a classificação dos 
países em um ranking são medidas importantes, mas insuficientes. Pois esses 
indicadores apenas quantificam dimensões da realidade, são representações e 
não a realidade em si, esta é muito mais complexa, que qualquer dado ou teoria.

A muldimensionalidade dos contextos sociais e as inúmeras experiên-
cias humanas não cabem nas estatísticas e nos documentos produzidos a partir 
delas, mas por outro lado, aquelas têm poder de apontar para um fenômeno, 
obrigando a sociedade a enxergá-lo e debatê-lo, problematizando os números, 
e confrontando-os com indicadores de renda, nível de escolaridade e outras va-
riantes. Numa tentativa de desvelar o fenômeno em sua totalidade fomentando 
também estudos, pesquisas e subsidiando a formulação e implementação de po-
líticas públicas que busquem erradicar e previnir a violência contra as mulheres, 
entendendo esta como um fenômeno global, mas que apresenta especificidades 



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

292

locais e nuances derivados da posição de classes dessas mulheres e de sua raça. 
Nesse quesito, também contam aspectos considerados culturais e tradicio-

nais em alguns países e regiões do globo que são na realidade tipos de violência 
perpetrada contra o sexo fefminino e que, portanto precisam ser visibilizadas e 
combatidas. Atualmente, a violência contra as mulheres é uma das pautas que 
constitue a agenda global voltada para as questões feniminas. A ONU desde a 
década de 1970 vem organizando inúmeras conferências mundiais e publicando 
documentos que norteiam as políticas dos Estados Nacionais, cobrando des-
tes medidas efetivas para combater qualquer tipo de violação aos direitos das 
mulheres. O Estado Brasileiro, nas últimas décadas implementou medidas que 
atacam o problema. 

Nos anos de 1980 as primeiras delegacias especializadas no combate a 
violência contra a mulher, em 2006 vimos o advento da Lei nº 11.340/2006 
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha e depois em 2015 a Lei 
do Feminicidio, a promulgação dessas leis representou uma resposta às lutas 
organizadas pelos diversos coletivos femininos e tem como trunfo visibilizar e 
debater uma violência tão antiga e até então não era objeto de reflexão social. A 
tomada de consciência do caráter político das agresões sofridas pelas mulheres 
encorajou várias mulheres a denuciar seus algozes e apartir daí as vozes femini-
nas foram se aglutinando e dando volume ao número de casos. 

No entanto, as agressões às mulheres e os femincídios não dão trégua o 
que demonstra que a erradicação desses fenômenos não terá solução unilateral, 
as leis abrem possibilidades, mas elas também têm limites. A aplicação das leis e 
o encarceramento dos agressores são apenas um dos lados da questão e revelam 
apenas a dimensão punitiva do Estado, mas este é o ator social responsável pelas 
diferentes políticas públicas, portanto tem entre suas prerrogativas apresentar 
astratégias que previnam esse tipo de violência. 

1.1 O papel da educação na desconstrução das hierarquias entre os gêneros

As políticas educacionais são as que melhor podem contribuir para a pre-
venção da violência contra as mulheres, pois trazem em sua essência a função 
de implementar os processos formativos que resultam em saltos qualitativos nos 
níveis de consciência dos indivíduos tornando-os mais críticos e reflexivos. As 
condições concretas determinam as expriências humanas marcadas pelas de-
sigualdades sociais, pelo racismo e sexismo e impõe processos educativos de-
siguais entre indivíduos e grupos sociais historicamente excluídos, bem como 
produzem alienação ao distanciar a educação de seu cárater emancipador.

Dado que a educação ao longo dos tempos vem sendo utilizada histo-
ricamente, como instrumento de controle e distinção social sendo, portanto, 
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ofertada em quantidade e qualidade desiguais de acordo com a classe social, 
gênero e raça. Com o advento da sociabilidade capitalista, a educação passou a 
ter como função hegemônica a formação para o mercado de trabalho, secunda-
rizando e até omitindo as dimensões críticas e filosóficas dos currículos, notada-
mente, para as classes populares. 

As quais foram objetos de diferentes mecanismos de subjetificações, con-
dicionando-os a aceitação do trabalho repetitivo e monótono da indústria nas-
cente. Mészáros expõe o cárater da educação na sociedade do capital: 

A educação, que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tor-
nou-se instrumento daqueles estigmas da sociedade capitalista: “fornecer 
os conhecimentos e o pessoal necessários à maquinaria produtiva em ex-
pansão do sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro 
de valores que legitima os interesses dominantes”. “Em outras palavras, 
tornou-se uma peça do processo de acumulação de capital e de estabeleci-
mento de um consenso que torna possível a reprodução do injusto sistema 
de classes.” (MÉSZÁROS, p. 15, 2008). 

No interior da sociedade capitalista a divisão de classe social coexistecom 
outros tipos de hierarquias e desigualdades, estas estruturam e estabelecem pa-
peis e lugares sociais de acordo com critérios de raça e gênero. Para sedimentar 
essas desigualdades o sistema produz inúmeros tipos de discursos, representa-
ções sociais e ideias difusas, mas bastante articuladas e que se fortalecem mutua-
mente. Esse conjunto de ideias cumpre o papel de condicionar as consciências e 
legitimar as exclusões e subordinações vividas por determinados grupos sociais. 

As ideológias não tem sua atuação limitada apenas na esfera cultural, 
elas determinam o acesso ao capital, ao poder político e estruturam a relação 
dos indivídos com as esferas pública e privada. Uma das estratégias utilizadas 
para dominar e oprimir as muheres foi impôr o silêncio e a invisibilidade bem 
como estruturar suas experiências e vivências circunscrita ao espaço doméstico. 
A história da humanidade revela que as mulheres foram excluídas dos diversos 
domínios sociais e que a inclusão das mesmas nas esferas da política do mercado 
de trabalho e no acesso à educação veio como resultado de muitas lutas permea-
das por avanços e recuos. 

No cenário atual a situação das mulheres revela um quadro não apenas 
diverso, mas extremamente desigual, a análise dos progressos obtidos pelo gê-
nero feminino devem ser relativizadas frente às questões da raça, classe social e 
relações geopolíticas. As heranças de vários séculos do regime colonial e escra-
vista produziram efeitos que persistem na atualidade e explicam o abismo sala-
rial existente entre um homem branco e uma mulher negra. Quanto às relações 
coloniais estruturais no passado, percebe-se que estas não foram diluídas, mas 
intensamente reestruturadas e remodeladas de modo a se tornarem presentes 
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nas relações desiguais entre países e regiões. 
A relação centro e periferia também condicionam as experiências e deter-

minam os limites dos ganhos obtidos pelas mulheres dos países periféricos, tão 
marcados pelo endividamento externo e subordinação política.A existência de 
coindicionantes históricos de relações hierárquicas entre classes sociais e entre 
países questionam a categoria mulher em suposta universalidade e interpelam 
a narrativa triunfalista alicerçada na ideia de que as mulheres tiveram ganhos 
incomensuráveis fato que torna as lutas das mulheres sem sentido na atualidade. 

Os dados e indicadores sociais revelam a necessidade de intensificar as lu-
tas.Pois, as mulheres ainda recebem salários menores que os homens, são maio-
ria dentro do fenômeno da pobreza e possuem os piores índices de escolaridade. 
Sobre os níveis de escolaridade das mulheres no mundo a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos afirma já em seu preâmbulo que:

- Mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são 
meninas, não têm acesso ao ensino primário; - mais de 960 milhões de 
adultos – dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e o analfabetismo 
funcional é um problema significativo em todos os países industrializa-
dos ou em desenvolvimento; [...] a prioridade mais urgente é melhorar a 
qualidade e garantir o acesso á educação para meninas e mulheres, e su-
perar todos os obstáculos que impedem sua participação ativa no processo 
educativo. Os preconceitos e estereótipos de qualquer natureza devem ser 
eliminados da educação. (DM, p.01-03).

Além desse diagnóstico negativo relacionado à realidade escolar o au-
mento vertiginoso da violência contra as mulheres desvela a capacidade de re-
siliência da cultura machista e do sistema patriarcal que impôs a supremacia 
masculina sobre as mulheres. Essa dominância está expressa nas leis, na organi-
zação estatal e na própria organização familiar que impõe a figura do pai como 
o chefe da familia. O patriarcado e a cultura machista estão na raiz da violência 
contra as mulheres e, portanto, devem ser analisados, compreendidos, debatidos 
e principalmente desconstruidos. 

A instituição escolar é o lócus ideal para promover a desconstrução dos papeis 
de gênero calcados na objetificação e desumanização das mulheres. Nesse processo, 
as mulheres precisam adquirir consciência das opressões e explorações das quais são 
historicamente submetidas. A luta pelo acesso à educação foi um ponto importante 
na luta das mulheres, atualmente no Brasil,o número das mulheres superam os ho-
mens em todos os níveis de ensino. No entanto, é sonegado ao gênero feminino o 
conhecimento da história das mulheres o que reforça a submissão feminina.

Os prejuízos do desconhecimento das mulheres acerca dos processos his-
tóricos que produziram desigualdade entre homens e mulheres são avaliados 
por Lenner: “o sistema do patriarcado só pode funcionar com a cooperação das 
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mulheres. Assegurara-se essa cooperação por diversos meios: doutrinação de 
gênero, carência educacional, negação às mulheres do conhecimento da própria 
história”. (LERNER, p. 267, 2019). Em outro momento a autora adverte que:

Há milênios, as mulheres participam do processo da própria subordinação 
por serem psicologicamente moldadas de modo a internalizar a ideia da 
própria inferioridade. A falta de consciência da própria história de luta e 
conquista é uma das principais formas de manter as mulheres subordina-
das. (LERNER, p. 268, 2019).

Atualmente, os estudos relacionados à temática de gênero cresceram subs-
tancialmente produzindo uma gramática própria composta por conceitos que 
cumprem o papel de explicar e problematizar as relações de gênero. Nesse sentido, 
é urgente que o espaço escolar aprenda a lidar com os conceitos de sexo, gênero, 
binarismo, performace de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, patriar-
cado, sororidade, violência de gênero e violência contra a mulher. 

Esses conceitos dão prova do crescimento das pesquisas acadêmicas 
que trazem como objeto de estudo a construção social de gênero e como estas 
condicionam e determinam às relações intersubjetivas.Outro dado positivo é o 
maior número de mulheres que conduzem essas pesquisas, rompendo com um 
processo histórico que impôs o silenciamento e a invisibilidade como destino 
inelutável do sexo feminino. Não obstante os avanços, ainda são flagrantes as 
disparidades existentes entre gênero, raça e as hirarquias entre países, quando o 
assunto é o processo de escrita e publicação.

Essas disparidades são reflexo direto do poder de grupos que constroem 
as narrativas hegemônicas, essas por sua vez reforçam os privilégios já existentes 
bem como colocam vozes dissonantes no completo ostracismo ou à margem dos 
processos narrativos correntes. Além das disputas de narrativas, o processo de 
produção do conhecimento e do acesso á ele é mediado por divisões entre os que 
pensam, refletem sobre a realidade, sistematizam os conhecimentos consubstan-
ciando-os em conceitos e categorias e entre aqueles que são percebidos como 
consumidores passivos. 

Esse padrão se reproduz quando se analisam as políticas públicas em edu-
cação, onde os que concebem e planejam tais políticas não dialogam com os pro-
fissionais que executam os programas e projetos educionais. Com as questões 
que envolvem a temática de gênero em geral, e das mulheres em particular, não 
é diferente. Apesar de todos os avanços conquistados no campo epistemológico, 
ainda há um abismo gigante ente o que se produz no ensino superior e o que é 
entregue na educação básica. 

A defasagem entre o que é resultado de pesquisas e o que é socialidado 
por meio do processo de ensino é bastante expressiva e demandam respostas 
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contundentes que visam alicerçar trocas de experiências entre os dois níveis de 
ensino, esses diálogos devem promover debates e estabelecer estratégias que te-
nham por objetivo incluir as discussões de gênero no projeto político pedagógico 
das escolas, tornando-se assim um eixo balizador do processo de ensino- apren-
dizagem, atravessando dessa forma o currículo escolar e originando uma prática 
pedagógica mais dialógica e problematizadora. 

Inaugurando um ensino mais crítico e reflexivo que desvele aos educan-
dos a realidade em todas as suas dimensões, analisando as condições concretas 
do contexto social e expondo também os dilemas éticos da humanidade. Paulo 
Freire, ao analisar as práticas sociais mais amplas e as questões que envolvem a 
raça, a classe e o gênero dos indivíduos expõe que:

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a ceitação do novo 
que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o cri-
tério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva 
sua validade ou que encarna uma tradição ou uma presença no tempo con-
tinua novo. Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida 
a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de 
classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radical-
mente a democracia (FREIRE, p. 36-37, 2016).

A escola enquanto organismo vivo e espaço de pluralidade deve romper 
com práticas pedagógicas superficiais, mecânicas e balizadas a partir de uma 
visão de aluno abstrata, a histórica e destituída de raça, classe e gênero. A afir-
mação das diferentes identidades e a discussão acerca das desiguadades e classe 
não podem mais permanecer como temas silenciados ou abordados de forma 
fragmentada ou acrítica. A escola como instituição responsável pela transmissão 
dos conhecimentos não pode se abster do seu papel político e emancipador. 

Atualmente, a sociedade brasileira está tomada por uma onda conserva-
dora e reacionária e as políticas educacionais sofreram uma profunda influência. 
Junqueira (2019) descreve os impactos do conservadorismo na educação como 
um todo:

Escolhida como um dos principais alvos dessa defensiva reacionária trans-
nacional, a escola foi colocada no centro de um debate público em que os 
desafios relativos às garantias ao direito à educação cedem lugar a aborda-
gens voltadas a deslegitimar a liberdade docente e a desestabilizar o cára-
ter público e laico da instituição escolar como espaço de formação crítica 
e de socialização para o convívio social, plural, cidadão e democrático 
(JUNQUEIRA, p. 136, 2019).

A disussão em torno da ideologia de gênero adquiriu uma enorme centra-
lidade no processo de despolitização da escola. A análise que os conservadores 
faziam é que a escola promovia processos de subjetivação que atentavam contra 



PRÁTICAS, PESQUISAS E REFLEXÕES: 
PONTOS E CONTRAPONTOS NO FAZER DA EDUCAÇÃO

297

o devir natural e imutável dos sexos masculino e feminino e ao fazer isso estava 
promovendo ataques à família tradicional. A narrativa da ideologia de gênero 
é emblemática para demonstrar a incompreensão e os preconceitos que circun-
dam a temática de gênero, onde ainda é predominante a visão do gênero como 
algo biológico e não como resultado de uma construção social que baliza e for-
talece os diferentes estereótipos relacionados a homens e mulheres.

O não reconhecimento de que o gênero é construído e não natural obsta-
culiza práticas que debatam e desconstruam preconceitos arraigados na socieda-
de e que são frutos das desigualdades e hierarquias de gênero assim como estão 
na base da violência contra as mulheres. A formação de professores tem um 
papel fundamental no processo de desconstrução dos papeis de gênero, pois os 
professores são os profissionais que planejam e materializam os objetivos educa-
cionais por meio da prática do ensino. No entanto, o desafio se revela imenso em 
um país como o Brasil, onde ainda permanece elevado o número de professores 
leigos. Qualquer mudança ou inovação escolar não prescindi da figura do pro-
fessor e com as discussões em torno do gênero não é diferente.

O modelo educacional vigente no Brasil estruturado sob o viés economi-
cista impõe à formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho como seu 
principal objetivo.  Apagando e desrespeitando ás multiplas dimensões que em 
conjunto produzem o ser humano em sua totalidade e especificidade. O pressu-
posto economicista determina o currículo, o modelo da formação de professores 
e a prática pedagógica calcada em um modelo de ensino instrumental e burocra-
tizado. Desse modo, intruduzir as temáticas de gênero na escola buscando forjar 
a tomada de consciência dos fios invisíveis que estão na causa da violência con-
tra as mulheres, requer uma reflexão acerca das finalidades da escola, de suas 
práticas e da urgência de uma educação dialógica e problematizadora.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão em torno da violência contra as mulheres dentro do espa-
ço escolar reclama mudanças no projeto educacional em curso, nos modelos 
de planejamento, nos objetivos de ensino, nos conteúdos dos livros didáticos, 
na formação de professores e, por conseguinte na prática pedagógica que ne-
cessariamente deve torna-se reflexiva e dialógica. A abordagem de temáticas 
relacionadas a gênero no ambiente escolar reclama, portanto algo sistêmico e 
abrangente que não pode ter um caráter marginal dentro das políticas educa-
cionais. Nesse sentido, ações que abranjam discussões em torno das diferentes 
identidades sexuais e dos grupos historicamente oprimidos devem fazer parte do 
cotidiano da escola. Assim como devem ter um tratamento transversal sendo um 
objeto comum nas mais diferentes disciplinas.
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A RELAÇÃO COM O SABER DO DISCENTE DA 
PÓS-GRADUAÇÃO E APROXIMAÇÕES COM 

ABORDAGENS NARRATIVAS

Josana Costa Ferreira Lopes1

INTRODUÇÃO

Considerando o elevado quantitativo de estudantes vinculados aos pro-
gramas de Pós-Graduação stricto sensu brasileiros, como indicam os metadados 
extraídos do  Sistema Sucupira, elaborados pela Diretoria de Avaliação (DAV) 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
referente aos anos de 2017 a 20202 (CAPES, 2022), as pesquisas sobre os estu-
dantes da pós-graduação stricto sensu, seus saberes, formação e relação com o 
conhecimento ganham relevância pelo potencial de evidenciarem relações for-
mativas singulares de um dos mais elevados níveis de ensino do país.  

Silva e Bardagi (2015), realizaram um levantamento das produções cien-
tíficas dos últimos 20 anos, relacionadas ao aluno de pós-graduação stricto senso, 
e estabeleceram quatro categorias de análise: “Avaliação dos programas e dos 
processos de ensino e aprendizado”; “Satisfação com a formação de pós-gra-
duação”; “Perfil dos alunos de pós-graduação”, e “Razões para a escolha da 
pós-graduação”. As autoras concluíram que do conjunto de estudos que tinham 
a pós-graduação brasileira como foco, uma mínima parcela deles (35 trabalhos) 
colocava o aluno como o objeto da sua análise. Ademais, Silva e Bardagi (2015), 
apontaram para a necessidade de esses estudos que trazem o discente como ob-
jeto diversificarem as abordagens, indo além daquelas diretamente relacionadas 
com os índices de produtividade e de inserção de egressos. 

1 Mestranda em Educação, na Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais 
(FaE-UFMG), e Técnica em Assuntos Educacionais na mesma Instituição. 

2 Segundo os dados da Capes (2022) o quantitativo de discentes e de Programas de Pós-Gra-
duação de 2017 a 2020 são os seguintes: 2017: 378.636 registros de atuações discentes, sendo 
362.680 pessoas distintas distribuídas nos 4.345 Programas de Pós-Graduação de 460 Ins-
tituições de Ensino Superior;  2018: 394.940 registros de atuações discentes, sendo 378.001 
pessoas distintas distribuídas nos 4.360 Programas de Pós-Graduação de 478 Instituições 
de Ensino Superior; 2019: 406.294 registros de atuações discentes sendo 389.009 pessoas 
distintas distribuídas nos 4.568 Programas de Pós-Graduação de 500 Instituições de Ensino 
Superior. d. 2020: 395.870 registros de atuações discentes, sendo 384.679 pessoas distintas 
distribuídas nos 4.585 Programas de Pós-Graduação de 508 Instituições de Ensino Superior.
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Na direção da conclusão apontada por Silva e Bardagi (2015), tem-se que 
a relação do estudante de pós-graduação com o saber, no decurso de sua traje-
tória acadêmica, precisa ser melhor investigada, tanto por meio de produções 
teóricas, quanto àquelas de natureza empírica. 

Ao diferenciar informação, conhecimento e saber, J.M. Monteil (1995, 
apud CHARLOT, 2000, p.61) compreende que a informação é um dado externo 
ao sujeito capaz de ser armazenada e até estocada em um banco de dados, en-
quanto o conhecimento é fruto de uma experiência pessoal de um sujeito com 
qualidades afetivo cognitivas, sendo intransmissível em virtude da sua natureza 
subjetiva; ao passo que o saber se configura como uma informação que o sujeito 
se apropria, e que pode ser confrontado com outros sujeitos, sendo um produto 
comunicável, uma informação disponível para os demais. O entendimento sobre 
o saber, para Charlot (2000), é sempre fruto de uma relação, e o autor concorda 
com J. Schlanfer (1978, apud CHARLOT, 2000, p.61), que afirmou que “não 
pode haver saber fora da situação cognitiva, não pode haver saber em si”. 

Nessa direção, a investigação sobre o saber do pós-graduando guarda cor-
respondência com a maneira com que ele interage com aspectos do seu mundo 
interno, fruto da sua subjetividade, de tal forma que esse saber só existe e só se 
estabelece por meio das dinâmicas relacionais. 

A pesquisa narrativa tem sido bastante utilizada na contemporaneidade, 
de forma especial após os anos de 1980, quando a subjetividade dos sujeitos foi 
recolocada no centro das ciências humanas e o objeto de pesquisa deixa de ser a 
coleta de informações visando reconstituir as práticas de uma mesma categoria 
socioprofissional, e passa a ser a valorização da singularidade dos relatos obti-
dos e tratados em si mesmos (CATANI; MAZÉ, 1982, apud. BUENO e outros; 
BUENO, e outros, 2006).

Nesse estudo o intuito é discutir possíveis aproximações entre a relação 
do sujeito -  aqui considerado o estudante da pós-graduação -  consigo mesmo e 
com o seu caminho formativo na Universidade, buscando compreender de que 
maneira o estudante estabelece, primeiro consigo, uma relação com o saber e 
com o processo pedagógico, em que as narrativas podem se configurar como um 
recurso para a exteriorização da subjetividade e das relações com o saber. 

DESENVOLVIMENTO

A trajetória do estudante no curso de pós-graduação stricto sensu, nas dife-
rentes etapas do curso (Mestrado ou Doutorado), é definida por um certo tipo de 
relação estabelecida entre o estudante, o conhecimento, os professores, a figura 
do orientador (a), o contexto institucional, e etc. Assim, é pressuposta uma inte-
ração dialética carregada de intencionalidade, no sentido apontado por Franco 
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(2016), que aproximou as práticas pedagógicas de um encontro educativo, na 
medida em que:

um encontro educativo tornar-se-á uma prática pedagógica quando se or-
ganizar em torno de intencionalidades, bem como na construção de prá-
ticas que conferem sentido às intencionalidades. Será prática pedagógica 
quando incorporar a reflexão contínua e coletiva, de forma a assegurar 
que a intencionalidade proposta é disponibilizada a todos; será pedagógica 
à medida que buscar a construção de práticas que garantam que os en-
caminhamentos propostos pelas intencionalidades possam ser realizados 
(FRANCO, 2016, p.536).

Para abordar a relação do sujeito consigo mesmo, estabelecendo também 
uma relação com as práticas pedagógicos, Larrosa (1994), empreende uma discus-
são que o autor chamou de “Contingencia do ser”, em que o mesmo listou alguns 
termos do vocabulário pedagógico (autoestima, autoconhecimento, autocontrole, 
autonomia, autoconfiança, auto regulação” e autodisciplina), que, tomados na 
perspectiva antropológica, se tornam valiosos na medida em que contêm implíci-
tos elementos do que significa ser humano para nós, no sentido de ser uma pessoa, 
ser um sujeito, ou um “eu”. Para esse autor, esses termos, utilizados tanto no cam-
po educacional quanto no campo terapêutico, trazem consigo a concepção de que 
se relacionam com “características normativas do sujeito formado ou maduro, ou 
do sujeito são ou equilibrado”, sendo justamente esse sujeito que as práticas edu-
cativas almejam contribuir para a sua constituição (LARROSA,1994, p 36-37).

Para Larrosa (1994) a ideia do que é uma pessoa, um sujeito, ou um “eu”, 
é sempre histórica e culturalmente contingente, de forma que aquilo que se in-
vestiga é o que tem de comum presente na história e teorias sobre a natureza 
humana, sobre os povos de diferentes épocas: a experiência de si, na qual conse-
guimos nos reconhecer no que somos. (Idem, p.43-44). Assim, partindo da ideia 
do que comungamos como pessoa na experiência de si, as teorias sobre a natu-
reza humana definiriam, de forma explícita, ou não, a própria sombra humana, 
se referindo às patologias e aos aspectos mais imaturos do ser (Idem).  

A partir daí, e recuperando os termos do vocabulário pedagógico ligados 
às características normativas do sujeito maduro, Larrosa (1994), compreende as 
práticas pedagógicas como sendo lugares de mediação em que o sujeito se depara 
com os recursos para o completo desenvolvimento de sua autoconsciência, de sua 
autodeterminação, ou ainda, para a restauração de uma relação consigo mesmo. 
Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas seriam “espaços institucionalizados 
onde a verdadeira natureza da pessoa humana - autoconsciente e dona de si mes-
ma – pode desenvolver-se e/ou recuperar-se (Idem, p.44). Noutros termos: 

É como se as práticas pedagógicas e/ou terapêuticas fossem um mero espa-
ço de possibilidades, um mero entorno favorável, delimitado e organizado 
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para que as pessoas desenvolvam e/ou recuperem as formas de relação 
consigo mesmas que as caracterizam (LARROSA,1994. p.44). 

Ao consideramos esse entendimento de que a prática pedagógica permite 
ou favorece que cada pessoa desenvolva a si mesmo no processo educativo, en-
tendemos que há implícito nisso, uma relação do sujeito consigo, numa relação 
que é essencialmente pedagógica. 

Decorrente dessa relação estabelecida entre o sujeito e a pratica pedagó-
gica, o que Larrosa (1994) chamou de sujeito pedagógico ou de produção peda-
gógica do sujeito, não mais se pode falar em uma relação objetivada, mas sim 
em uma subjetivação, situação em que os sujeitos não se colocam  mais como 
objetos silenciosos, mas nos termos do autor, se configuram como “sujeitos fa-
lantes”; não se trata mais de sujeitos percebidos como “objetos examinados”, 
mas sim como “objetos falantes”, da mesma forma que os sujeitos deixam de 
se relacionar com uma verdade sobre si mesmos imposta pelo externo, dando 
lugar a uma relação em que eles se posicionam em meio a verdade sobre si mes-
mos que eles próprios contribuíram para produzir, num processo ativo. Portanto, 
pelo que discutimos até agora, a partir das dinâmicas pedagógicas haveria um 
campo favorável para um processo de subjetivação, numa relação ativa que o 
sujeito estabelece consigo mesmo. (LARROSA,1994, p.53-54). 

Portanto, ao considerarmos que dinâmicas pedagógicas trazem em si a po-
tência do sujeito que ativamente estabelece uma relação com o saber, o estudante 
da pós-graduação stricto sensu no seu contexto formativo estabelece também uma 
relação com o mundo.  Para Charlot (2000, p. 60), o sujeito de saber na sua relação 
com o mundo e com os outros desenvolve uma atividade que lhe é própria: 

argumentação, verificação, experimentação, vontade de demonstrar, provar, 
validar. Essa atividade é também ação do sujeito sobre ele mesmo: tomar 
partido da Razão e do saber é endossar exigências e proibições relativas a si 
próprio. Essa atividade implica ainda uma forma de relação com os outros, 
percebidos como comunidade intelectual (CHARLOT, 2000, p. 60). 

Na perspectiva trazida por Charlot (2000, p.81), ele propõe um ponto de 
vista sociológico de uma relação com o saber, na qual a aprendizagem ocorre 
em função do desejo, pois para ele, “o conceito de relação com o saber implica o 
de desejo: não há relação com o saber senão a de um sujeito; e só há sujeito “de-
sejante” (Idem). Assim, esse autor defende que o sujeito está sempre polarizado 
por seus valores “ama, não ama, odeia, procura, foge...” (idem, pag.81), e que 
essa dinâmica de “significação”, se coloca também no valor do que aprendemos, 
seja esse (valor) positivo, negativo ou nulo. 

A perspectiva de Charlot (2000) é relevante no sentido de colocar a apren-
dizagem na perspectiva do sujeito social, que traz sua individualidade e que por 
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meio do “desejo de” alguma coisa, estabelece uma certa relação com a aprendi-
zagem. Com isso, o aprender e o não aprender são também relativizados por um 
aspecto subjetivo do sujeito, sendo tarefa do professor provocar no indivíduo o 
desejo de aprender. Portanto, parte da profissionalidade do professor é estabele-
cer uma relação com a prática docente de forma que o desejo do estudante por 
aprender seja um dos elementos estruturantes das estratégias de aprendizagem 
a serem adotadas.

Nesse sentido, considera-o estudante da pós graduação esse sujeito subje-
tivado cuja prática pedagógica, ou seja, as etapas, os momentos e as dinâmicas 
pedagógicas do mestrado/doutorado – tais como o debate de ideias e de concei-
tos, a participação em seminários, a elaboração e apresentação de trabalhos e de 
sínteses acadêmicas, a escrita acadêmica, a pratica do estágio docente, quando 
presente, a participação nas aulas por meio da integralização de créditos, o estu-
do de uma língua estrangeira, dentre outras – são o próprio contexto favorável 
para que o estudante possa, na experiência de si, se desenvolver naquilo que a 
etapa formativa lhe requer.   

Pensando nas contribuições das narrativas para a compreensão da subjeti-
vidade e da relação com o saber estabelecida pelo estudante da pós-graduação, a 
linguagem, sob uma perspectiva pós-moderna de comunicação, ganha contornos 
que vão além da mera representação da realidade. A linguagem passa a fazer parte 
das atividades humanas, no sentido dado por Pearce (1996, p. 177), em que tal 
“parte” está impregnada na totalidade, sem que com isso coincida com ela, pers-
pectiva que o autor chamou de construcionismo social.  O construcionismo social 
surge como um conjunto de elaborações resultantes da crise paradigmática que 
atinge as ciências nas ̇últimas décadas (GERGEN, 1985, apud. RASERA e outros, 
2004, p.157), dando espaço a novas formas de elaborar e conceber a produção do 
conhecimento, e questionando os significados que atribuímos sobre “quem somos, 
de nossa vida, nossa ética, e nossas instituições sociais” (PEARCE,1996, p. 179).

Se apropriando do conceito de Shotter (2000, apud. GUANAES e JUPUR, 
2003, P.138), o construcionismo social se interessa por investigar o fluxo da ati-
vidade comunicativa humana, colocando evidencia nos processos linguísticos 
relacionais que tornam possíveis elaborar conhecimentos sobre o self  e o mundo 
que estamos inseridos. 

No lugar de indicar as inúmeras possibilidades de conceituar o self, de acor-
do com as diversas teorias psicológicas e com a psicanálise, o self será aqui apre-
sentado na ideia do self visto como um discurso, como um constructo social apor-
tado na linguagem, e dessa maneira, nas possibilidades de criar narrativas (de si 
mesmo). Para Pearce (1996, p. 179) a percepção de indivíduo ou de self trata-se do: 

mim-mesmo/si-mesmo ou self  que nós mesmos sabemos que somos, no 
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sentido em que nós nos reconhecemos a nós mesmos e assumimos respon-
sabilidades por atos particulares. Creio que não exista um “self  verdadei-
ro” que vá ser revelado. Creio que desenvolvemos essa noção – a de que 
eu sou algo único – em razão de que participamos de uma variedade de 
pautas de interação social (...) que nos permitem ter certas identidades. 
(PEARCE,1996, p. 179)

Nesse sentido, um entendimento comum na abordagem construcionista 
é do self como dependente das práticas discursivas, tido “como uma expressão 
da capacidade para a linguagem e a narração”, elaborado, e reelaborado em 
cada momento, durante uma interação, por meio “dos modos pelos quais as pes-
soas descrevem a si mesmas (e são descritas por outras) em suas conversações”. 
(apud. GUANAES e JAPUR, 2003, p.138).

Um dos principais teóricos da perspectiva construcionista social, Kenneth 
Gergen (GERGEN, 1994, apud. GUANAES e JAPUR, 2003, p.140) recorre a no-
ção de self narrativo para se referir “às narrativas e explicações que as pessoas de-
senvolvem sobre si mesmas” com o objetivo de construir histórias que “as tornem 
inteligíveis” para si e para os outros organizando eventos pessoais que tenham 
sido relevantes para si ao longo do tempo. Na elaboração feita por Gergen (apud. 
RASERA e outros, 2004, p.2), as narrativas podem ser macronarrativas, quando 
associadas a períodos ampliados de tempo, micronarrativas, quando relacionadas 
a eventos que tiveram breve duração, podendo ainda, serem frutos do entrelaça-
mento entre esses dois tipos, quando dão origem a narrativas encaixadas. 

Nessa dimensão, do self como parte de uma construção linguística do dis-
curso, o chamado “self como narrador”, pela capacidade de tornar o entendimento 
de si mais compreensível, é uma ferramenta terapêutica em que por meio das 
narrativas compreende que ao recontar as histórias de sua vida, é possível que 
o sujeito compreenda as origens e o significado de suas dificuldades, “de tal for-
ma que a mudança se torne narrativamente concebível, alcançável e editável” 
(GOOLISHIAN e ANDERSON, 1996, p.194). A identidade e a subjetividade 
são, portanto, requeridas nos relatos feitos de si mesmo, de forma que “A natureza 
do self e a de nossas subjetividades se convertam em fenômenos intersubjetivos: o 
produto de narrarmos histórias” (GOOLISHIAN e ANDERSON, 1996, p.195).

A pesquisa narrativa tem como objeto de estudo as histórias narradas, e 
no campo educacional, Josso (2006), Goodson (2008), Nóvoa (1993) e Pineau 
(2006) são alguns dos pesquisadores interessados no aspecto formador das nar-
rativas, tais como as histórias de vida, os diários, memoriais, documentos, ima-
gens, vídeos, o brasão, etc. Como afirmou Larrosa (p.39), por meio do uso das 
histórias de vida na educação de adultos, é possível que por meio da  tomada de 
consciência, ocorra uma reapropriação de uma construção do passado no signi-
ficado associado à experiência atual. Como afirma Delory-Momberger (2006):
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A narrativa não entrega os ‘fatos’, mas as ‘palavras’: a vida recontada não 
é a vida. Essa constatação tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil de 
compreender, tão forte é a ilusão do realismo da linguagem, merece ser 
constantemente relembrada. Nenhuma prática de formação pode preten-
der reconstituir por si só o que seria o curso factual e objetivo do vivido; 
o ‘objeto’ sobre o qual trabalham as linhas de formação pelas histórias de 
vida não é, portanto, ‘a vida’, mas as construções narrativas que os parti-
cipantes (...) elaboram, pela fala ou pela escrita, quando são convidados a 
contar suas vidas. (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 361-362).

No contexto de pós-modernidade “não somos mais que coautores das 
identidades que construímos narrativamente” (GOOLISHIAN e ANDERSON, 
1996, p.195). Para Ferradoti (2014, p. 42), uma das justificativas para a validação 
das pesquisas de natureza biográfica está associada a necessidade de abandonar 
o modelo mecanicista de interpretação do indivíduo, para passarmos a conside-
rar o indivíduo para além de um produto acidental do social, sobre o qual ele 
não teria efeitos próprios. Nesse sentido, o autor (FERRADOTI, 2014) defende 
que o indivíduo é um polo ativo que se impõe como uma práxis sintética, que 
extrapola a capacidade de refletir o social, na medida em que é capaz de se 
apropriar do social, midiatiza-lo, filtrá-lo e voltar a traduzi-lo, “se projetando 
em outra dimensão, que é a dimensão psicológica da sua subjetividade” (Idem).

Nessa direção, as autoras Villard e Vergara (2011), realizaram um estudo 
exploratório para compreender a “como mestrandos aprendem, por meio de 
prática experiencial, a realizar a pesquisa qualitativa em Administração? ”, e 
concluíram que a pesquisa de campo e a reflexão sobre e no campo, por meio 
do registro dos estudantes em diários de campo, contribuiu para ampliar a cons-
ciência dos participantes sobre o processo de ensino e aprendizagem. 

Para Cunha (1997), o trabalho com narrativas na pesquisa ou no ensino 
exige que ocorra entre os sujeitos envolvidos uma cumplicidade de dupla desco-
berta, em que na medida em que o indivíduo se descobre no outro, os fenômenos 
são também manifestos, provocando mudanças na compreensão de si e dos ou-
tros, em um processo com capacidade emancipatória, tornando o sujeito visível 
para si mesmo, como afirma a autora: 

(...) este pode ser um processo profundamente emancipatório em que o 
sujeito aprende a produzir sua própria formação, autodeterminando a sua 
trajetória. É claro que esta possibilidade requer algumas condições. É pre-
ciso que o sujeito esteja disposto a analisar criticamente a si próprio, a 
separar olhares enviezadamente afetivos presentes na caminhada, a por 
em dúvida crenças e preconceitos, enfim, a des-construir seu processo his-
tórico para melhor poder compreendê-lo. (CUNHA, 1997).

A subjetividade, presente nas narrativas, se transforma em objeto de pes-
quisa na medida em que resulta de uma identidade construída narrativamente, 
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de uma elaboração feita por si, sobre si, para si, numa comunicação que é ao 
mesmo tempo para si, e para o outro, pois uma narrativa é sempre um diálogo 
construído socialmente, considerando o presente, o passado e o futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer desse estudo, observou-se que na medida em que as abordagens 
narrativas evidenciam o self como parte de uma construção linguística socialmente 
situada, e que o estudante pós-graduação stricto sensu passa por um processo de 
subjetivação, ele estabelece uma relação particular com a prática pedagógica que 
é particular dos cursos de pós-graduação (tais como mestrado e doutorado). No 
momento em que o sujeito é capaz de tomar o poder de governar o seu processo de 
formação há nisso um posicionamento consciente em cujo contexto as narrativas 
podem servir como uma importante ferramenta para compreender a relação que 
o estudante estabelece com a sua formação e com o saber.

Esse estudo procurou fazer uma discussão sobre a relação com o saber do 
pós-graduando. Sugere-se que estudos posteriores, especialmente aqueles aplica-
dos, possam se interessar por esta temática, introduzindo discussões afins que 
revelem melhor as diferenças, semelhanças ou padrões na maneira de estabele-
cer relação com o saber dos pós-graduandos. 
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PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO EM 
TEXTOS MULTIMODAIS

Francisco Romário Paz Carvalho1

INTRODUÇÃO

A agenda atual dos estudos em Linguística de Texto (doravante LT) têm 
demonstrado um olhar diferente com as produções multimodais. Pode-se dizer 
que nos últimos cinco anos estudiosos filiado a LT vem se dedicando a anali-
sar a presença de elementos não verbais na constituição dos textos (BENTES; 
ALVES FILHO; RAMOS, 2010).

Kress e Van Leeuwen (1996) são os primeiros a focarem nos estudos sobre 
a multimodalidade. Entretanto, os autores estão situados na linha de pesquisa 
da Semiótica Social que possui suas bases fincadas na Linguística Sistêmico-
Funcional, que por sua vez, se distancia do escopo de investigação da LT. No 
livro, The Grammar of  Visual Design, os referidos autores ampliam o conceito de 
multimodalidade, colocando-o definitivamente como um constructo que consi-
dera todos os modos semióticos como produtores de mensagens de comunicação.

Neste trabalho, o nosso objetivo é investigar como recursos semióticos, 
mais especificamente as imagens, funcionam como expressões referenciais 
que recategorizam objetos de discurso (Mondada e Dubois, 1995; Apóthelóz e 
Reichler-Béguelin, 1995). 

Organizamos nossas considerações em três momentos distintos: primeiro 
tratamos sobre as características multimodais dos textos, enfocando uma visão 
mais ampla de texto; em seguida, discorremos sobre o fenômeno da recatego-
rização tendo por base uma noção textual-discursiva; por último, fazemos as 
análises propriamente ditas.

Texto: um olhar multimodal

A área da Linguística de Texto, desde o seu firmamento como área de 

1 Acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do 
Piauí –UFPI, campus Amílcar Ferreira Sobral – CAFS. Atualmente é bolsista PIBEX - 
UFPI (2022) desenvolvendo o Projeto “Formação de professores do campo para o uso de 
Tecnologias Digitais, sob a orientação da Professora Dra. Ágata Laisa Laremberg Alves 
Cavalcanti. Correio Eletrônico: f.mariopc@yahoo.com.br.
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investigação dos fenômenos da linguagem, tem objetivado uma descrição cada 
vez mais refinada de seu objeto de pesquisa, ou seja, o texto. Nesse ínterim, essa 
área assumiu diferentes concepções de texto, evoluindo de uma concepção de 
texto de base gramatical para uma de cunho sociocognitivista.  

A concepção sociocognitiva do texto, que vem alicerçando um significa-
tivo número de pesquisas na Linguística de Texto, a exemplo de Lima (2009), 
Lima e Feltes (2013), Custódio Filho (2011) e Cavalcante (2012), tem suas bases 
fincadas no Sociocognitivismo, perspectiva que preconiza a construção do co-
nhecimento como um processo que necessariamente implica a interação entre 
mente, corpo e mundo, conforme se depreende dos trabalhos de Salomão (1999) 
e Koch e Cunha-Lima (2007). Em outros termos, a perspectiva Sociocognitiva 
argumenta por uma ligação indissociável entre a linguagem e o conhecimento 
tanto no processamento mental quanto nas mais diversificadas práticas comuni-
cativas, em razão da   existência de uma inter-relação constitutiva entre a cultura 
e o processamento mental (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010). 

Nesse contexto, por essa via de abordagem, atualmente o texto é concebi-
do pela Linguística de Texto como um lugar de interação entre os atores sociais 
e de construção de sentidos. A referida área também tem envidado esforços no 
tratamento de textos multimodais, uma vez que, em seu percurso de desenvolvi-
mento, concentrou-se no tratamento apenas dos textos verbais. Não há dúvidas, 
portanto, que a multimodalidade é um campo fértil para os estudos do texto. 

Em suma, embora a LT venha se dedicando na análise de textos multi-
modais, conforme anunciado acima, nos parece haver ainda uma certa falta de 
critérios analíticos para dar conta desses recursos semióticos constitutivos dos 
textos. Custódio Filho e Cavalcante (2010) ampliam a noção de texto afim de 
colocar como pano de fundo um olhar mais refinado para as produções mul-
timodais. Assim, os autores retomam o conceito de texto defendido por Koch 
(2004) fazendo duas significativas mudanças: acrescentam a expressão não-verbal 
e retiram o termo linguístico.

A produção de linguagem [verbal e não verbal] constitui atividade inte-
rativa altamente complexa de produção de sentidos que se realiza, evi-
dentemente, com base nos elementos [linguísticos] presentes na superfí-
cie textual e na sua forma de organização, mas que requer não apenas a 
mobilização de um vasto conjunto de saberes (enciclopédia), mas a sua 
reconstrução e a dos próprios sujeitos – no momento da interação verbal. 
(CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010, p. 64)

Conforme mencionado por Cavalcante e Custódio Filho (2010), a com-
preensão de um texto não se dá exclusivamente por meio da materialidade de 
elementos linguísticos presentes na sua superfície, mas leva-se em conta no 
processo da leitura o ativamento de conhecimentos que estão armazenados na 
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memória do ouvinte/leitor que contribuem para a produção de sentidos.
À guisa de ilustração, vejamos o exemplo mencionado por Carvalho e 

Silva (2014):

Fonte: http://pilhapuradejoaninha.blogspot.com.br/2012/12/viva-criatividade-em-torno-
de-oscar.html. Acesso em: 08/12/2021

Nas palavras dos autores, apenas os elementos linguísticos do texto (O 
título Convocação extraordinária e a fala do personagem à direita - Jesus) não 
oferta subsídios necessários para a compreensão e o efeito cômico presente na 
charge. Para que o leitor entenda o sentido do texto faz-se necessário a leitura 
das imagens e o reconhecimento dos elementos que compõem o texto: saber 
que o senhor que carrega uma maleta permeada por réguas é o arquiteto Oscar 
Niemeyer, compreender o contexto em que o texto está inserido (morte do ar-
quiteto que projetou a cidade de Brasília e de grande reconhecimento no mundo 
todo), perceber que na fala do personagem Jesus “Vou acabar com tudo no dia 
21”, refere-se a previsão apocalíptica de que o mundo acabaria em 21/12/2012. 
O humor se dá não somente pelo o que está homologado no texto, mas sim por 
sua relação com as imagens e os conhecimentos que devem ser mobilizados para 
que a compreensão seja possível.

Frente à nova visão do conceito de texto, faz-se necessário aplicar os con-
ceitos antes centrados numa visão unicamente verbal, como é o caso da referen-
ciação, em produções multimodais como uma forma de rever e também ampliar 
as noções antes restritas a produções verbais.
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A visão pioneira da recategorização

O ponta-pé inicial no estudo da recategorização foi dado por Denis 
Apothéloz e M. J. Béguelin. Em 1995, no artigo intitulado Construction de La réfé-
rence et stratégies de désignatio, os autores adotam a concepção de referência não-ex-
tensional ou referenciação, nas palavras de Mondada e Dubois (1995). Apothéloz 
e Reichler-Béguelin (1995) conceituam a recategorização lexical como o pro-
cesso pelo qual os “falantes designam os referentes, durante a construção do 
discurso, selecionando a expressão referencial mais adequada a seus propósitos” 
(LIMA, 2003, p. 59). Para eles, a recategorização é, pois, uma estratégia de de-
signação em que os referentes (objetos de discurso) podem ser reapresentados/ 
remodulados a partir do momento da enunciação. Dessa maneira, um falante 
pode, na designação de um referente, deixar de lado a sua denominação-padrão 
e dependendo das suas necessidades comunicativas fazer adequações à expres-
são por um processo de recategorização lexical. 

O trabalho desenvolvido pelos autores propõe uma sistematização do fe-
nômeno da recategorização lexical a partir do tipo de manifestação das expres-
sões anafóricas2.  Segundo eles, as expressões anafóricas não possuem apenas 
valor referencial, assim sendo, as anáforas podem apontar tanto para um objeto 
de discurso, como também pode modificá-lo. Em outras palavras, essas expres-
sões sofrem constantes recategorizações.

Na proposta de classificação, os autores franco-suiços advertem sobre a 
existência de três níveis de ocorrência das recategorizações lexicais, são elas:

a) quando há uma transformação do objeto de discurso no momento da 
designação anafórica;  

b) quando a expressão anafórica não leva em conta os atributos do objeto 
predicado anteriormente;

c) quando a expressão referencial anafórica homologa os atributos do ob-
jeto explicitamente predicados.  3

O primeiro nível, refere-se a casos de recategorizações em que os referen-
tes sofrem uma transformação operado pelo anafórico sem que haja a retomada 
de nenhum atributo expresso anteriormente e “sem que se estabeleça nenhuma 

2 Os autores trabalham com um conceito de anáfora que se enquadra numa visão não-ex-
tensional da referência. Ver mais sobre esse conceito de anáfora redimensionado em Ciulla 
(2002).

3 Éimportante salientar que, no trabalho desenvolvido por Cavalcante (2000), a autora anali-
sando esses três níveis, sugere que sejam reduzidos em apenas dois. Segundo ela, “Melhor 
seria dispor o primeiro item como oposto aos dois últimos, pois, enquanto em a , o anafóri-
co mesmo empreende a transformação, nos outros dois a recategorização já se processou, 
e a expressão referencial apenas a revela, sob duas condições: ou não considerando os atri-
butos do referente (como em b), ou levando-os em conta (como em c)” (CAVALCANTE, 
2000, p. 150).
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relação com as modificações que possam ter sido por eles sofridas” (LIMA, 
2009, p. 31). É o que ocorre no exemplo (2) abaixo, apresentado pelos autores, 
em que o referente ele (motorista) é recategorizado como este recidivista, mas não 
há nenhuma informação fornecida anteriormente que nos comprove que a ação 
do motorista era reincidente.

(2) [Artigo relatando o julgamento de um motorista responsável por um 
acidente] Ele reconhece ter rodado bêbado (...) O tribunal de correção in-
fligiu ontem uma pena de reclusão a este recidivista. (APOTHHÉLOZ; 
REICHLER-BÉGUELIN, 1995 apud LIMA, 2009, p. 31)

Nesse exemplo, a expressão referencial este recidivista além de represen-
tar a referência propriamente dita, exercendo a função de anafórico, fornece 
uma informação nova, por meio da recategorização lexical do referente ele. Para 
Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) as recategorizações operadas pelo anafó-
rico podem ser: explícita, implícita ou por modificação na extensão do objeto denotado.

A recategorização lexical explícita consiste, numa predicação de atributo 
sobre um objeto de discurso. O exemplo (2) acima, relata um caso típico dessa 
ocorrência de recategorização. Segundo os autores, as recategorizações lexicais 
explícitas podem exercer diversas funções discursivas, a saber4: a de argumenta-
ção, a de denominação reportada, aspectualização e a de sobremarcação da estrutura 
discursiva.5 

A recategorização lexical implícita, segundo os autores, é manifestada ex-
clusivamente pelo uso de pronomes e se “verifica quando o gênero gramatical do 
pronome anafórico não coincide com o modo como o antecedente foi apresen-
tado no discurso” (CAVALCANTE, 2004, p. 02), esse tipo de recategorização 
muito se assemelha ao que a gramática tradicional trata como casos de silepse 
de gênero. O exemplo (3) abaixo ilustra bem esse tipo de recategorização:

(3) (Depois de uma informação sobre a hospitalização de Madre Teresa) 
O prêmio Nobel da paz deverá voltar para a casa dela este fim de semana. 
(APOTHÉLOZ; REICHLER- BÉGUELIN, 1995 apud LIMA, 2003, p. 61)

Percebemos no exemplo (3) acima, que há uma recategorização lexical 
implícita6  da expressão O prêmio Nobel da paz, marcada pelo pronome ela (dela) 
e nesse caso, no dizer de Lima (2003) o gênero gramatical é evitado para não 
causar estranheza, em face da não-correspodência entre o gênero gramatical e 

4 Por economia não faremos uma análise minuciosa dessas funções.

5 Segundo Tavares (2003) todos esses subtipos desempenham uma função tipicamente argu-
mentativa, não se fazendo necessário uma subdivisão de “função argumentativa”.

6 Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) advertem que as recategorizações lexicais implícitas 
podem ser usadas com diferentes funções, são elas: i)Redução de uma ambiguidade refe-
rencial; ii)motivação de gênero gramatical; e iii)indicação de uma conotação particular.
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o gênero natural. 
Segundo Lima (2009) na visão de Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) 

as recategorizações por modificação na extensão do objeto denotado, nem sem-
pre implicam uma recategorização lexical, deixando mais ou menos intacta a 
categorização lexical. Essas transformações, no dizer dos autores, podem ser 
por: Abandono de determinações; passagem para um nível metalinguístico; metonimiza-
ção; fragmentação do objeto de discurso; e  fusão de objetos de discurso7. 

Retornando ao nível de ocorrência das recategorizações lexicais, a segun-
da situação descrita pelos autores, quando a expressão anafórica não leva em conta 
os atributos do objeto predicado anteriormente, versa sobre casos em que o objeto de 
discurso é recategorizado por meio de uma predicação, porém o anafórico não 
expressa essas modificações. À guisa de ilustração, o exemplo (4) retrata bem 
esse nível de ocorrência, em que o referente a ostra, de designação feminina, é 
recategorizado como um mundo obstinamente fechado, atributo masculino. Em se-
guida, o mesmo referente (a ostra) é retomado por dois anafóricos de designação 
feminina, desprezando, pois, a recategorização anteriormente lexicalizada.

(4) A ostra, da grossura de um calhau médio, é de uma aparência muito 
enrugada (...) É um mundo obstinadamente fechado. Mas pode-se abri-
-la;  é preciso tê-la no oco de um esfregão. (APOTHÉLOZ; REICHLER- 
BÉGUELIN, 1995 apud LIMA, 2009, p. 31)

Por fim, o último nível, apresentado por Apothéloz e Reichler-Béguelin 
(1995), versa sobre os de casos recategorização em que “um anafórico ulterior 
homologa as diversas transformações sofridas pelo objeto de discurso, sendo es-
sas transformações decorrentes da predicação de um ou mais atributos” (LIMA, 
2009, p. 31). O clássico exemplo (5) de Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), 
retrata bem esse último nível, vejamos:

(5) Um rapaz suspeito de ter desviado uma linha telefônica foi interro-
gado há alguns dias pela polícia de Paris. Ele havia ‘utilizado’ a linha de 
seus vizinhos para fazer ligações para os Estados Unidos em um mon-
tante de aproximadamente 50000 francos. O tagarela... (APOTHÉLOZ; 
REICHLER BÉGUELIN, 1995 apud LIMA, 2011, p. 178)

Percebemos no exemplo (5) acima que, a expressão o tagarela possui uma 
dupla função: o termo tanto representa a referência propriamente dita como re-
categoriza o referente ‘um rapaz’. Essa recategorização também fornece uma in-
formação nova, carregando consigo o julgamento do interlocutor acerca do ato 
cometido (desvio e uso abusivo da linha telefônica do vizinho). Conforme Lima 
(2009) o lexema tagarela homologa as informações recentes veiculadas a propósito 
do objeto de discurso recategorizado, mas como bem ressalva a autora, Apothéloz 

7 Veruma análise mais detalhada em Lima (2009).
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e Reichler-Béguelin (1995) deixam a desejar em sua proposta de classificação, tal-
vez, segundo ela, pela concepção reducionista assumida pelos autores, encarando 
o fenômeno numa visão textual-discursiva. Dessa forma, os autores colocam em 
escanteio elementos que se encontram subjacentes a materialidade textual.

Encarar o fenômeno da recategorização sob uma perspectiva textual-dis-
cursiva, não alcança toda a sua complexidade, devendo-se, pois, segundo adver-
te Lima (2003; 2009; 2013), levar em consideração aspectos cognitivos que lhes 
são inerentes. Seguindo os pressupostos teóricos da autora, o referido tema será 
discutido na seção seguinte, em que tratamos das análises propriamente ditas.

A Recategorização nos textos multimodais: exercício de análise

Como dito antes, a nossa investigação é pautada dentro dos estudos em 
Linguística de Texto, mais especificamente, trata da recategorização na construção 
de sentidos do gênero meme. O nosso corpus é constituído por alguns exempla-
res do gênero retirados da rede social facebook e configura-se metodologicamente 
como uma pesquisa de cunho qualitativo. Antes de adentrarmos especificamente 
na análise, faz-se necessário discorrer alguns pontos sobre o gênero meme.

Dawkins (1976) é um dos autores que primeiro a falar do termo meme, 
isso dentro dos estudos na área da genética. A origem do termo está baseada no 
grego mimeme, que se traduz como “algo imitado” e atualmente o termo classifi-
ca figuras ou frases utilizadas de forma repetida, que se propagam de forma viral 
pela rede, são remixadas e misturadas a novos contextos.

O termo meme proliferou-se pela rede, sendo usado para todas as coisas 
que são compartilhadas repetidamente na internet em vários formatos diferentes 
e que podem até ganhar um novo significado nesse processo. Exemplos dessa 
amplitude podem ser encontrados na memepedia, uma enciclopédia brasileira 
que hospeda memes de várias naturezas e busca rastrear suas origens.

Um meme pode ser uma imagem estática ou em gifs, pode ser uma gíria ou 
bordão, ícones e caracteres aparentemente sem sentido. Pode ser considerado meme 
também bordões de TV, com funções semelhantes às gírias popularizadas por virais 
na web e suas conseqüentes hashtags nas redes, um exemplo clássico é da #ficaadica. 

O meme acompanha os acontecimentos da vida social dos internautas. 
Antes, esse gênero era constituído apenas por desenhos, hoje, o meme é consti-
tuído por imagens prontas que são reconfiguradas dependendo da manifestação 
que se quer repassar, seja de cunho irônico, satírico etc. Vejamos um exemplo de 
meme criado por meio de desenhos.
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Fonte: https://www.facebook.com/Memesidiotas?fref=ts Acesso em: 12 fev. 2021

O meme acima foi criado como uma forma de fazer uma homenagem 
aos personagens do Programa Humorístico de TV “Chaves”. O meme circulou 
na rede após a confirmação da morte do protagonista do programa “Roberto 
Gómez Bolaños”. Percebemos que os rostos são desenhos que muito se asseme-
lham com a constituição física dos personagens.

É importante destacar que na análise dos dados embora se leve em 
consideração a importância da imagem para que se possa compreender o fenômeno 
da recategorização, o verbal não pode ser desconsiderado, visto que ambos (verbal e 
não-verbal) possuem uma relação indissociável. Vejamos, então, o primeiro exemplo.

Fonte: https://www.facebook.com/zueiras.com. Acesso em: 23. Abril. 2021

O meme acima se tornou viral na internet logo após o jogo que excluiu o 
Brasil da Copa do Mundo de 2014. A transmissão dos jogos realizadas pela rede 
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Globo de televisão conta com a seguinte equipe de comentaristas (Walter Casa 
Grande, Galvão Bueno e Ronaldo Fenômeno). O leitor desavisado não conse-
gue produzir o real sentido do meme, já que requer uma série de conhecimentos 
na construção dos sentidos empreendidos pelo criador.

Vejamos o seguinte: Podemos inferir que o meme faz menção ao seriado 
da Tv Norte Americana, adaptada em Filme para o Brasil, Os três Patetas. Essa 
informação é indispensável, ou seja, sem ela o leitor não consegue completar 
os sentidos para o texto. Mesmo que não houvesse a frase “Os três patetas”, o 
leitor atencioso conseguiria chegar nas seguintes recategorizações: Walter Casa 
Grande como Moe; Galvão Bueno como Larry; e Ronaldo como Curly. O efeito 
cômico se dá pela semelhança não só fantasiada (característica do meme), mas 
também, e principalmente, pelas características físicas dos comentaristas. No 
filme, Curly é o mais gordinho característica similar à Ronaldo. 

Outro ponto que nos chama atenção é que no filme, os três irmãos andam 
sempre juntos, falam juntos, características que num jogo de futebol é bastante 
corriqueira já que ambos os comentaristas narram e comentam o jogo juntos, em 
real sintonia. A criatividade promovida pelo criador do texto é surpreendente. 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/Raio-Boticarizador/1456683367975614?fref=ts 
Acesso em: 22. Abril. 2021

Tema que também se tornou viral na rede de computadores foi a cam-
panha promovida pela rede de perfumes O Boticário. A referida campanha se 
tornou bastante reconhecida por inserir um olhar para os diversos tipos de rela-
ções a dois, enfocando na questão do amor gay. Diversos perfis foram criados e 
inúmero memes foram difundidos. O leitor precisa se utilizar da memória para 
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recuperar os sentidos do texto, vejamos porque:
Primeiro, temos que após a atuação do raio boticarizador, o personagem em 

destaque, Lévy Fidélix, candidato à presidência da República nas eleições de 2014, 
vira homossexual. A imagem é crucial para se chegar à essa conclusão. Podemos 
recuperar por meio da imagem a recategorização do referente Lévy Fidélix como 
Jack Twist, protagonista do filme americano O segredo de Brokeback Mountain. 
O referido filme retrata o amor gay de dois camponeses que se relacionam às es-
condidas na montanha Brokeback, por temerem a reação da sociedade.

Um ponto interessante frente às análises é que as recategorizações não são 
aleatórias, ou seja, estão sempre relacionadas a características típicas dos referen-
tes. Neste caso específico, o referente LévyFidélix no período de campanha se 
mostrou contrário ao relacionamento gay, lançando inclusive severas críticas a tais 
posições. Assim como no meme anterior, o leitor esperto alcançaria a produção de 
sentido, mesmo que não houvesse nenhuma pista verbal, já que na imagem abaixo 
temos o referente Fidélix ao lado do personagem do filme Ennis. As características 
físicas também auxiliam o leitor a reconhecer o fenômeno da recategorização.

Fonte: https://www.facebook.com/zueiras.com Acesso em: 23. Abril. 2021

A partir da leitura do meme acima podemos inferir a recategorização do re-
ferente ser humano como porco, obeso. Diferentemente dos exemplos anteriores, 
este meme não requer muito esforço por parte do leitor, já que é visível o fenôme-
no da recategorização. O leitor recupera na memória o famoso quadro que retrata 
a evolução da espécie humana, desde o Australopithecus, que tinha como caracte-
rística estatura mediana, sem muitas habilidades, crânio pouco desenvolvido, até 
o Homo Sapiens, que têm por característica raciocínio mais rápido que os demais 
e além disso é o que mais se assemelha com a condição atual do ser humano.

O último homem em destaque nos remete ao homem moderno, despro-
vido de preocupação, onde o real interesse é comer. Diferente dos demais, este 
último, não precisa mais caçar para obter comida, ela já está pronta, fato que 
comprova a obesidade mostrada na imagem. A sacola com a logomarca do Mc 
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Donald e o MilkShake também não são aleatórios, ambos reforçam a reconhe-
cimento da recategorização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo central deste artigo foi investigar como se manifesta o fenômeno 
da recategorização em textos multimodais. Utilizamos como corpus para análise 
o gênero meme. Tal escolha foi motivada por este ser de grande circulação na 
internet e por apresentar características multimodais bem peculiares a nossa inves-
tigação, a de analisar o papel da imagem no reconhecimento da recategorização.

Uma importante constatação merece destaque. Dentre as estratégias tex-
tuais desenvolvidas no referido gênero, verificamos que a intertextualidade é in-
dispensável para se alcançar os sentidos dos textos. Acreditamos que a leitura e 
análise de produções multimodais pelo olhar da Linguística de Texto está longe 
de ser esgotado. Embora a LT reconheça a homologação de referentes via outros 
modos semióticos, ainda falta estudos mais aprofundados para dar conta de se 
explicar esmiuçadamente o fenômeno da recategorização em textos multimodais.

A nosso ver, há muito o que se discutir e ampliar, como por exemplo, a 
relação intrínseca entre a recategorização e a multimodalidade nos textos mul-
timodais, além, obviamente, de ter-se que ampliar a noção de recategorização.
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OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DE ALUNOS 
DIAGNOSTICADOS COM DISLEXIA X TDAH

 NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Rosângela Maria Flores Schwengber1

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre 
TDAH e dislexia, promovendo uma profunda reflexão sobre os conceitos e as 
práticas inclusivas, além dos desafios enfrentados decorrentes dessas deficiên-
cias. Estudar esses transtornos é essencial para o educador, porém ajuda a com-
preender e aprimorar seus conhecimentos, de maneira como possa aplicar uma 
metodologia mais prática e eficiente para orientar os alunos. É importante en-
tender que, este trabalho tem natureza social, necessitando de aprimoramento 
profissional, mediante a reflexão da prática e formação continuada dos profis-
sionais da educação.

A Secretaria de Educação Especial do MEC (SEESP), através do docu-
mento Política Nacional de Educação Especial que rege oficialmente os serviços 
públicos nesta área, considera a Educação Especial como sendo:

[...] um processo que visa a promover o desenvolvimento das potencia-
lidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas ou altas 
habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de en-
sino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos compatíveis com 
as necessidades específicas de seu alunado. O processo deve ser integral, 
fluindo desde a estimulação essencial até os graus superiores de ensino. 
Sob esse enfoque sistêmico, a educação especial integra o sistema edu-
cacional vigente, identificando-se com sua finalidade, que é a de formar 
cidadãos conscientes e participativos (BRASIL, MEC/SEESP,1994, p.17).

A pessoa com deficiência teve uma trajetória de sofrimento para encon-
trar espaço na sociedade, foi alvo de preconceitos, enfrenta lacunas do sistema 
educacional e dificuldades de formação profissional para se colocar no mercado 
de trabalho.

A Política Nacional de Educação Especial (1994) expõe algumas dificulda-
des que ainda persistem na educação de crianças, jovens e adultos com deficiência: 

1 Pedagoga, Especializada em Neuropsicopedagogia e Atendimento Educacional  Especializado. 



Klebson souza santos | Francisco romário Paz carvalho | rebeca Freitas ivanicsKa 
bruna beatriz da rocha - (organizadores)

322

Dificuldades do sistema de ensino em viabilizar a permanência do porta-
dor de necessidades educativas especiais, na escola. Indefinição quanto a 
critérios para o término do processo escolar para portadores de deficiência 
[...] (BRASIL, PNEE, p. 32, 1994).

Necessidades decorrentes dessas limitações não devem ser ignoradas; a 
inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais vem se tornando 
gradativamente uma realidade no âmbito escolar e social.

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma política, cultura, 
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos 
de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discri-
minação (MAZZOTA, 2010, p. 9).

Os desafios enfrentados pelo pedagogo escolar na construção de uma es-
cola Inclusiva são muitos, considerando que nesse tipo de educação requer desse 
profissional maiores habilidades.

Para isso as escolas dispõem de vários serviços, estratégias e recursos, 
como: atendimento educacional especializado, salas de recursos multifuncio-

nais ou de apoio pedagógico e acesso ao currículo.

A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL

Na atual revolução educacional, ser diferente é apenas uma probabilidade 
do ser humano.                

A Educação Inclusiva evoluiu muito nos últimos 10 anos, fortalecendo a 
discussão de políticas e práticas de inclusão, contudo, ainda se encontra longe 
de ser a almejada.

Para FERREIRA (2010, p. 93) “[...] incluir é o mesmo que compreender, 
que por sua vez, quer dizer entender, alcançar com a inteligência. ”

A Educação Especial surgiu no Brasil em meados do século XIX; a nova 
ordem era cuidar, proteger, desde que as pessoas deficientes ficassem confinadas 
em instituições ou guetos. Esse período ficou conhecido como “asilismo”.

Até por volta do século XVIII, pessoas com deficiência eram considera-
das “seres” diferentes postas à margem da sociedade. As diferenças eram trata-
das como dignas de caridade ou exterminadas.

Foi a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que em 1949 le-
vou o primeiro passo para a inclusão educacional, que inicialmente foi entendi-
da como integração.

Em 12 de outubro de 1854, o Decreto Imperial cria o “Imperial Instituto 
de Meninos Cegos”, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1891, o Instituto passou a 
se chamar Instituto Benjamin Constant.

A Constituição Brasileira em 1891 prevê a diminuta responsabilidade do 
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Estado com a educação; As primeiras ações partiram de iniciativas particulares 
isoladas.

As associações de pais no século XX influenciaram a história da educação 
especial no país, com destaque a Sociedade Pestalozzi e as APAEs.

A partir da primeira metade do século XX até 1950, cerca de quarenta 
estabelecimentos de ensino regular prestavam atendimento especializado para 
pessoas com deficiência, nas esferas pública e particular. Ainda em 1950, foi 
fundada a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Foi fundada no Rio de Janeiro, em 1954, a primeira APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais).

O Centro Nacional de Educação Especial - CENESP, foi criado em 1973 

com a finalidade de atender às pessoas com deficiência. Funcionou até 1986 

quando foi transformado na SEESP, Secretaria de Educação Especial, pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC).

Em 1980 foi criada a Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes, em ação conjunta com a ONU (Organização das Nações Unidas).

A Constituição Brasileira, de 1988, concebe a educação como “direito de 

todos e dever do Estado e da família”.

Na década de 1990  adotou-se um novo olhar para as pessoas com defi-

ciência e uma política de educação para todos; encontros internacionais como a 

Declaração de Salamanca (Espanha, 1994), onde os países comprometeram-se a 

construir um sistema de educação inclusiva para todos os alunos.O movimento 

pela inclusão no Brasil cresceu e todos têm direito a estudar, para assegurar tal 

direito surge a Educação Inclusiva. 

A proposta da inclusão escolar enfatiza, dentre outros aspectos, que os 

sistemas de ensino devem respeitar e atender às necessidades educacionais das 

pessoas com deficiência na classe regular.

Devido às reformas educacionais da LDB, que estimulam o país à in-

clusão dos portadores de necessidades especiais na educação brasileira, surge 

a necessidade de transformações educacionais e investimentos na qualidade da 

formação docente para o atendimento dessa demanda.

A educação Especial entendida como parte da educação geral, deverá ter 

a mesma forma e a mesma finalidade, usando os métodos e procedimentos dife-

renciados, sempre que necessário. (CARDOSO, 1999, p. 5).
O  professor na perspectiva inclusiva tem algumas características de cora-

gem, ousadia e sabedoria, que contribuem para o sucesso de qualquer iniciativa 
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de inclusão.
Não é suficiente colocar o aluno com deficiência em sala comum com os 

demais. É preciso que ele realize as atividades da classe e com a classe, mas de 
acordo com suas possibilidades e ritmo.

Geralmente os cérebros das crianças com dificuldades tendem a ter um 
desenvolvimento e amadurecimento mais tardios (SMITH; STRICK, 2012), a 
isso soma-se o fato de as escolas estabelecerem certos padrões para o desenvol-
vimento dos alunos e tudo o que não se encaixa neste padrão é considerado um 
“problema”. Assim, acabam sendo criados enganos, estigmas e rótulos, sobre os 
alunos que não aprendem no tempo predeterminado pela escola.

As dificuldades de aprendizagem quase sempre se apresentam associadas 
a problemas de outra natureza, principalmente comportamentais e emocionais. 
De modo geral, as crianças com dificuldades de aprendizagem e de comporta-
mento são descritas como menos envolvidas com as tarefas escolares do que os 
seus colegas sem dificuldades (KAUARK, SILVA, 2008).

Para auxiliar e diagnosticar esses alunos é necessário a intervenção de 
vários profissionais para dar assistência e desenvolver técnicas psicopedagógicas 
aos estudantes, aos pais e toda equipe pedagógica que está envolvida no proces-
so de ensino-aprendizagem. Além do papel desses profissionais, a família é es-
sencial para o desenvolvimento pleno das crianças, E assim, diante da realidade 
descrita acima, como Piaget (2007, p. 50)

enfatiza em sua teoria a relação entre escola e família é imprescindível para 
o desenvolvimento de um percurso educacional satisfatório: Uma ligação 
estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a muita coisa 
mais que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em 
ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. 
Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, 
e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da 
escola, chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidades [...] 

Esse estudo é de  grande valia para os membros da comunidade educativa, 
e o resultado irá beneficiar os alunos com deficiências cognitivas em um ambien-
te favorável para o desenvolvimento normal e cuidados; onde vai ser melhorado 
o seu nível de educação, o cuidado mais apropriado, refletindo melhores con-
dições na sala de aula, orientar a suas necessidades específicas; um lugar onde 
os professores que estão melhor capacitados terão uma imagem mais clara dos 
processos e novas estratégias serão um desafio em sala de aula. 

Através de um novo olhar de ensino para todos, o professor deve avaliar 
a aprendizagem pelo percurso do aluno no decorrer do curso, deve ainda levar 
em conta o que ele é capaz de fazer para ultrapassar suas dificuldades, construir 
os conhecimentos, tratar as informações, organizar seu trabalho e participar 
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ativamente da vida escolar.
A comunidade irá supervisionar funções e tarefas específicas, a fim de serem 

participantes no processo de inclusão de estudantes com deficiências cognitivas.
Segundo Valenciano (2009, p. 17):

Contrariamente a isto, a inclusão promove dentro dos seus princípios e 
valorização aceitação das diferenças socioeconômicas, étnicas, físicas e 
cognitivas, tornando o sistema escolar é de e para todos”, não exclui qual-
quer estudante, procura criar um clima em que eles se sentem bem-vindos, 
aceite e apoiada.

CONSIDERAÇÕES PARA ESTE ESTUDO

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a importância 
da inclusão de pessoas com TDAH e dislexia (Transtorno do déficit de atenção 
com hiperatividade) no ensino regular e compreender essa questão sob vários 
aspectos na visão de uma escola inclusiva.

Podemos constatar que a contribuição do professor na prática inclusiva 
é atender esses alunos com qualidade e igualdade, para que os objetivos e o de-
senvolvimento se efetivem, fazendo com que a sociedade valorize a diversidade 
e a inclusão.

O professor tem papel decisivo e de imensa responsabilidade nesse pro-
cesso, para que ocorra uma educação inclusiva e de qualidade os sistemas edu-
cacionais estão em processo de transformação, pois a “autoridade competente, 
direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições necessárias à apro-
priação do conhecimento” (GAZIM et. al, 2005, p.51).

Porém, para tudo isso acontecer ele terá que acreditar e se ver em processo 
de inclusão permanente, planejando de forma flexível suas aulas; alterando as 
concepções sobre a educação especial e refletindo uma nova visão do direito à 
educação.

A formação do professor exige mudanças para que aconteça a efetivação 
e concretização da Educação Inclusiva, onde busca reforçar a necessidade de 
repensar a construção de conhecimentos e práticas pedagógicas que assegurem 
a inclusão, o direito à diversidade e o acesso de todos os alunos.

O grande desafio da educação inclusiva relacionada à Dislexia e o TDAH  
na atualidade é acolher a diversidade de indivíduos e contar com professores 
preparados e habilitados para lidar com essas necessidades. Para assegurar a 
educação inclusiva que desejamos e almejamos, devemos semear um futuro que 
irá sugerir menos discriminação unindo forças na proposta de inclusão.

O psicopedagogo por sua vez tem papel fundamental em todas essas 
etapas, desde a identificação do problema ao encaminhamento às instituições 
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responsáveis. Após o diagnóstico o profissional atua auxiliando a criança a se 
enquadrar e se recuperar seu desenvolvimento evitando assim prejuízos maiores 
quanto ao desenvolvimento escolar.

Partindo desse pressuposto temos por objetivo que este material promova 
uma profunda reflexão sobre os conceitos de inclusão, necessidades específicas 
decorrentes da  “Dislexia e TDAH”,e que este documento contribua no desen-
volvimento da formação docente para que sejam elaborados projetos pedagógi-
cos que contemplem estratégias, princípios e conceitos educacionais inclusivos 
que venham corresponder às necessidades educacionais especiais dos alunos 
proporcionando seu desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.

Um currículo centrado fundamentalmente nos conteúdos conceituais e 
nos aspectos mais acadêmicos, que propõe sistemas de avaliação baseados 
na superação de um nível normativo igual a todos, lançam ao fracasso 
alunos com mais dificuldades para avançar nestes âmbitos. Os currículos 
mais equilibrados, nos quais o desenvolvimento social e pessoal também 
tem importância e em que a avaliação seja feita em função do progresso de 
cada aluno, facilitam a integração dos alunos (MARCHESI, 2004, p. 39).

Acerca do estudo desenvolvido podemos promover a acessibilidade pro-
curando reconhecer os indivíduos como pessoas de iguais em direitos, eliminar 
os preconceitos em relação à inclusão através de meios e ações de sensibilização 
da sociedade para assim viver bem e com harmonia e em seguida mediante a 
convivência da diversidade humana viabilizar o processo inclusivo.
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1 INTRODUÇÃO

 O processo de ensino-aprendizagem decorre das diferentes ações de en-
sino dos educadores, bem como das práticas inerentes aos sujeitos em condição 
de aprendizagem. É necessário apontar as vivências socioambientais como tam-
bém uma oportunidade de aprendizado, aqui denota-se a importância da ciência 
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química como uma das formas de adquirir o conhecimento sobre a natureza da 
matéria e de suas transformações.

A química coloca-se como importante área de conhecimento que permite 
ao estudante  entender o mundo e compreender as relações do homem com o 
homem e do homem com o seu meio, que assim podemos conceber meio am-
biente. Aqui  é compreensível a ideia de que o homem não é parte externa, mas 
sim sujeito intrínseco ao ambiente.

Ao longo de sua evolução e dos avanços tecnológicos, o homem sempre bus-
cou formas de influir no meio ambiente e transformá-lo de acordo com as suas neces-
sidades, mesmo que certas transformações tenham se mostrado danosas (NUNES, 
2009). Logo, a forma como o homem atua, produz e vive é fruto de sua relação com 
a natureza, assim como com outros seres vivos, de modo que a preocupação com as 
causas e consequências desses danos ao meio ambiente não é nova. 

Como a vida se mistura com a educação em todos os seus espaços for-
mais ou informais; em casa, na rua, na escola, nos transportes (coletivos ou 
não), etc.;  as contribuições desta na vertente ambiental pode ser um caminho 
importantíssimo para revelar que a humanidade é capaz de gerar mudanças sig-
nificativas ao adotar práticas que levam a um mundo socialmente mais justo e 
ecologicamente sustentável, objetivando despertar o interesse, o engajamento e 
a participação de indivíduos em assuntos relacionados a temas socioambientais, 
já que a Educação Ambiental (EA) considera o indivíduo como ser social e 
transformador (DIAS; LEAL; JUNIOR, 2016; STOLZ; VAZ, 2009).

Este texto visa abordar a presença e a transversalidade da Educação 
Ambiental no ensino de química no período do ensino médio em uma escola 
pública da cidade de Feira de Santana – Bahia, fruto de um trabalho de pesquisa 
realizado na disciplina de Química Ambiental (EXA 463) do curso de licenciatura 
em química da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Todas as in-
formações estão sedimentadas nas crenças dos estudantes envolvidos no contexto 
de sujeitos de pesquisa da temática EA e sobre os possíveis construtos da química. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Educação Ambiental foi oficializada no Brasil na década de 80 através 
da sanção da lei federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que criou a Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA). De acordo com a PNMA, em seu art. 1º, 
a Educação Ambiental pode ser entendida como:

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências volta-
das para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, es-
sencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1981).
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A Educação Ambiental ainda pode ser definida enquanto:

Ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a to-
mada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os 
homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados 
de ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma 
prática que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que 
promovem um comportamento dirigido à transformação superadora dessa 
realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo 
no educando as habilidades e atitudes necessárias para a dita transforma-
ção. (Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a Educação 
Secundária – Chosica/Peru, 1976 apud Ministério do Meio Ambiente, 
online).

Por possuir caráter interdisciplinar; ou seja, estabelecer relações com outros 
ramos de conhecimento, lidar com a realidade na qual o indivíduo está inserido 
e adotar uma abordagem que considera a educação em todos os seus aspectos – 
socioculturais, científico-tecnológicos, éticos, e ecológicos -, a EA intervém como 
criadora de novos processos educativos otimizadores, a fim de preparar o indiví-
duo para o exercício da cidadania (DIAS, 2004; DIAS; LEAL; JUNIOR, 2016).

Além da criação da PNMA, outra importante ação no nível governamen-
tal federal foi a inclusão da temática ambiental na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB), que passou a considerar o estudo e a compreensão do 
ambiente natural como fundamental para a educação básica. Além disso, a apro-
vação da lei federal nº 9.795, em 27 de abril de 1999, que objetivou tornar oficial 
a presença da EA em todas as modalidades de ensino, reforçou a necessidade de 
integrar a EA aos conhecimentos convencionais a serem adquiridos na formação 
escolar. (BRASIL, 1996; MORADILLO; OKI, 2004). A inclusão da EA como 
tema interdisciplinar e transversal, de modo a integrar os temas socioambientais 
nas áreas convencionais do conhecimento estando presentes em todas elas, foi 
inserida através das sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais têm por finalidade auxiliar o 
professor na tarefa de reflexão e discussão da prática docente e no processo de 
formação de cidadãos. Os PCNs do meio ambiente defendem que é de funda-
mental importância o papel das escolas na formação de cidadãos conscientes 
e que estejam aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental, de forma a 
proporcionar um ambiente escolar coerente com o que se pretende ensinar. O 
ambiente familiar e os meios de comunicação que exercem influência sobre os 
jovens e adolescentes, também devem se adequar.

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir 
para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na reali-
dade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-
-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, 
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mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar 
com atitudes, com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de 
procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação. Gestos de 
solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes, par-
ticipação em pequenas negociações são exemplos de aprendizagem que 
podem ocorrer na escola (BRASIL, 2001).

Os problemas ambientais em grande parte estão fortemente associados 
às atividades industriais e de consumo do homem, embora estas desempenhem 
papéis importantíssimos na melhoria da qualidade de vida e da sobrevivência 
humana. Assim, evidencia-se hoje uma série de agravantes na biosfera terres-
tre, como o aumento do aquecimento global, as contaminações de aquíferos, as 
queimadas, a crescente escassez energética, os desequilíbrios biológicos e físico-
-químicos; entre outras manifestações que representam ameaça a sobrevivência 
dos habitantes no planeta (VILCHES; PÉREZ, 2008; MARQUES et al, 2007).

Portanto, é pertinente relacionar os conteúdos de Química da educação 
básica nas origens dos atuais problemas ambientais emergentes. A Química 
Ambiental e a Química Verde (QV) vêm atuando nesse cenário por meio de 
debates e reflexões acerca dos problemas ambientais atuais. Porém, de acordo 
com Leal (2002) ainda é reduzido o número de investigações relacionadas aos 
temas socioambientais no currículo de Química. Pouco se trata das temáticas 
ambientais e, quando acontece, geralmente ocorre de forma superficial e isolada.

Diante deste panorama, neste trabalho destaca-se a relevância em abordar 
a temática ambiental através de conteúdos de Química como cinética química 
e ligações químicas, pois são assuntos que estão presentes no ensino médio e 
possuem uma ligação direta com questões ambientais, como o efeito estufa e 
aquecimento global dentre outras questões. Em resumo, o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar, a partir de um questionário, a percepção dos estudantes 
de uma escola pública de Feira de Santana entre a química e a EA.

3 PROCEDIMENTO DE PESQUISA

A pesquisa científica pode ser qualificada como uma fonte investigativa 
por meio da observação de fatos ou fenômenos que tem o objetivo de desco-
brir novos saberes sobre uma determinada área do conhecimento. Para Silva 
e Menezes (2001) a produção de novos conhecimentos por meio da pesquisa 
precisa seguir um caminho, ou seja, um percurso metodológico.

Consequentemente, as estratégias utilizadas para atingir esse percurso 
metodológico são descritas neste capítulo: classificações da pesquisa, contexto e 
caracterização dos sujeitos da pesquisa, instrumento de coleta de dados, oficina 
temática e método de análise dos dados.
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3.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA

Para abordar os objetivos traçados, esta pesquisa se classifica em duas 
formas: quanto ao seu objetivo e quanto à sua abordagem.

No tocante ao seu objetivo, este trabalho tem o caráter descritivo. De 
acordo com Silva e Menezes (2001) a pesquisa descritiva tem como objetivo a 
apresentação das características de um determinado grupo ou fenômeno, descre-
vendo as respostas dos entrevistados, analisando-as e interpretando-as.

Quanto a sua abordagem, esta pesquisa é classificada como qualitativa. 
Segundo Silva e Menezes (2001, p. 20) a pesquisa qualitativa apresenta as se-
guintes características: 

- Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 
do sujeito que não pode ser traduzido em números;

- A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são bási-
cas no processo de pesquisa qualitativa; 

- Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas; 
- O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador 

é o instrumento-chave; 
- É descritiva; 
- Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O pro-

cesso e seu significado são os focos principais de abordagem;
- Não prioriza as representações numéricas, mas anseia envolver deter-

minadas práticas sociais, abordando as experiências dos sujeitos de es-
tudo sobre determinado tema, compreendendo e anotando seus dados 
(TOZZONI-REIS, 2009).

3.2 CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA

Este trabalho  foi desenvolvido com turmas de Ensino Médio regular  (1º 
e 2º ano), pois, no período os graduandos em Química realizaram Estágio 
Supervisionado nessas turmas, o que facilitou a aplicação do questionário. Foram 
convidados 128 estudantes, mas apenas cerca de 63 responderam aos questionários, 
27 cursando o 1º ano e aproximadamente 36 matriculados no 2º ano. Os valores 
aproximados devem-se ao fato de que, na turma de segundo ano, não se obteve 
exatamente o mesmo número de participantes na pesquisa, antes e após a aula expo-
sitiva. Os discentes participantes da pesquisa apresentaram idade entre 14 e 17 anos, 
desse quantitativo a maior parte dos entrevistados foi do sexo feminino. 

Buscando-se abarcar algumas informações gerais sobre os alunos, foi apli-
cado um questionário que buscou indagar como os estudantes relacionam-se 
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com as discussões sobre EA e suas temáticas, além de suas percepções e noções, 
na busca de conhecer as características do público-alvo. 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados dessa análise foi realizada por meio de questionários 
semiestruturados com caráter semiaberto. Para Tozzoni-Reis (2009, p.56) “[...] 
esse instrumento de pesquisa consiste num conjunto de questões predefinidas e 
sequenciais apresentadas ao entrevistado diretamente pelo pesquisador”.

A ascensão dos dados foi feita utilizando-se dois questionários incididos 
aos estudantes: um precedente à prática da aula temática e outro porvindouro 
à aplicação.

O questionário apresentava cinco questões mistas, objetivas e discursivas, 
relacionadas à temática ambiental. Na turma do 1 º ano (turma A), a EA foi 
trabalhada junto ao conteúdo de Ligações Químicas, enquanto na turma do 2º 
ano (turma B) foi vista no conteúdo de Cinética Química. Em ligações quími-
cas trabalhou-se a temática ambiental ao falar da geometria das moléculas e a 
partir daí citou-se os principais gases estufa e como suas geometrias interferem 
na elevação da temperatura do planeta. Já na cinética química, trabalhou-se o 
tema ao abordar a cinética de degradação de alguns compostos e a cinética de 
decomposição de plásticos biodegradáveis.

3.4 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS

Os dados obtidos nessa pesquisa são nativos dos questionários aplicados na 
oficina, sendo um antes e outro pós-intervenção. No intuito de organizar esta aná-
lise, foram feitas categorizações desses dados. Para Minayo (2001, p.27) “As cate-
gorias são empregadas para estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com 
elas significa agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito”.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a análise dos dados foi possível inferir que a utilização da aborda-
gem proposta neste trabalho foi eficiente no processo ensino-aprendizagem de 
química. A Figura 1 apresenta um resumo das respostas dos discentes à primeira 
pergunta, referente ao conhecimento da Educação Ambiental, obtidas antes e 
após da aula expositiva.
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Figura 1. Resumo das respostas dos discentes, 1º e 2º ano, para a primeira pergunta, antes e 
depois da aula expositiva.

A partir da análise desses dados, observou-se um aumento significativo 
do número de estudantes com respostas afirmativas após a exposição da aula, 
quando comparado com as respostas obtidas anteriormente, antes da aula. Tal 
elevação deve-se ao fato de que os estudantes começaram a compreender que a 
Educação Ambiental não está distante dos conteúdos abordados em química, 
porém muitas vezes a disciplina é tratada de forma isolada e sem contextua-
lização com e entre os diversos temas. Este é um ponto negativo no processo 
ensino-aprendizagem de química, pois de acordo com Cardoso (2014) “a inter-
disciplinaridade é uma forma de os estudantes conseguirem perceber a impor-
tância da aprendizagem de determinados conteúdos para suas vidas, estimulan-
do assim os estudantes a pesquisarem os conteúdos e diminuindo dessa forma 
o desinteresse.”

A Figura 2 apresenta os resultados obtidos para a segunda pergunta, re-
ferente à percepção dos estudantes quanto à relação da educação ambiental e a 
química, antes e depois da exposição da aula.

Figura 2. Resumo das respostas dos discentes, 1º e 2º ano, para a segunda pergunta, antes e 
depois da aula expositiva.
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Mais uma vez ocorreu um aumento relevante nos números de estudantes 
que responderam sim após a aula expositiva. Desta forma,  notou-se que os dis-
centes começaram a enxergar a Educação Ambiental dentro da química e não 
como um tema isolado da disciplina. Essa visão pode tornar-se facilitadora no 
processo ensino-aprendizagem, estimulando a curiosidade e viabilizando o inte-
resse dos estudantes em questionar, estudar e entender os conteúdos discutidos 
na disciplina Química.  De acordo com Santos (2014) apud Souza et al., (2017) 
“a educação ambiental é um importante meio para a promoção da consciência 
crítica dos educandos.”  e para Pátaro (2011) apud Souza et al., (2017) o objetivo 
da Educação Ambiental é formar cidadãos éticos que ampliem a sua capacidade 
crítica. Assim, além de estimular o interesse dos discentes pela disciplina, essa 
experiência pode ter contribuído para o aguçar o senso crítico dos estudantes. 

A terceira pergunta foi relacionada à percepção dos estudantes quanto 
a correlação entre a química e a Educação Ambiental em suas experiências na 
sala de aula até o momento de aplicação do questionário. As respostas estão 
apresentadas na Figura 3.

Figura 3. Resumo das respostas dos discentes, 1º e 2º ano, para a terceira pergunta, antes e 
depois da aula expositiva.

Os dados disponíveis no gráfico 3 apresentam uma diferença ainda mais 
significativa entre os resultados já apresentados até o momento, quando compa-
radas as respostas dos estudantes antecedentes e sucedentes à aula expositiva. 
Antes da aula, um número significativo de discentes não achava que os conteú-
dos de química abordados até aquele momento se relacionam com a educação 
ambiental, ou seja, para eles não existia interdisciplinaridade. Conforme ob-
servado pelo aumento na quantidade de estudantes que apresentaram resposta 
afirmativa após a aplicação da aula expositiva, percebeu-se uma mudança de 
percepção da maioria dos discentes, visto que tal maioria a enxergar a Educação 
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Ambiental nos conteúdos discutidos.
Segundo Higuchie e Azevedo (2010) apud Souza et al.,(2017) “a Educação 

Ambiental está inteiramente associada na construção de valores que possam 
nortear ações incisivas na preservação e restauração ambiental.”, assim, além de 
favorecer o processo ensino e aprendizagem de química, a abordagem proposta 
por este trabalho e a mudança de percepção de parte dos discentes, pode ter des-
pertado nestes estudantes uma maior preocupação com o meio ambiente, desen-
volvendo atitudes sustentáveis. Nesse contexto, tal abordagem pode contribuir 
para formação do sujeito com consciência socioambiental.

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos para a quarta pergunta, a 
qual refere-se à percepção dos discentes em relação à educação ambiental no 
cotidiano.

Figura 4. Resumo das respostas dos discentes, 1º e 2º ano, para a quarta pergunta, antes e 
depois da aula expositiva.

A partir da análise dos resultados apresentados na Figura 4 observou-se 
um acréscimo no número de estudantes capazes de perceber a relação entre a 
Educação Ambiental e o cotidiano, após a exposição da aula. Esta alteração de 
percepção da parte de alguns estudantes pode ser atribuída ao fato de que, nas 
aulas expositivas utilizou-se a contextualização dos conteúdos e da educação 
ambiental a partir de situações e/ou fenômenos cotidianos. 

Para finalizar a questionário foi perguntado aos estudantes: A partir dos 
conhecimentos já adquiridos durante o seu período na escola, você já viven-
ciou ou vivencia situações que promovam a sua conscientização para o cuidado 
com o meio ambiente? E como isso pode influenciar na manutenção da vida na 
Terra?

As respostas dos estudantes antes da aplicação da aula, para a quinta 
pergunta, eram sempre referentes à administração adequada do lixo (incluin-
do coleta seletiva), ao uso consciente de água e à redução da poluição e/ou 
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desmatamento. Quanto ao manejo do lixo, foi explanada a conscientização para 
transferir esse resíduo para locais adequados, realizando a separação para coleta 
seletiva (metal, plástico, orgânico e vidro), e frisando a inadequação de descartes 
ao chão dos ambientes. 

Após a aplicação da aula, notou-se uma repetição dessas respostas, porém, 
foi possível observar a percepção de outros aspectos, bem como uma contextua-
lização mais clara e ampla. Muitos estudantes passaram a ter a consciência am-
biental em relação a minimizar a poluição atmosférica terrestres a partir da re-
dução da emissão de gases poluentes, destacando a diminuição da utilização dos 
combustíveis fósseis e quando possível a substituição por combustíveis biodegra-
dáveis, visto que os combustíveis fósseis liberam tais gases. Alguns estudantes 
citaram como possível contribuição para minimização de gases de efeito estufa, 
a redução do consumo de carne bovina,  pois esses animais emitem gás metano, 
um gás intensificador do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. 
Entre outras respostas foi destacado também a conscientização quanto à reuti-
lização de sacolas plásticas. Essas novas percepções corroboram com a ideia de 
Pátaro (2011) indicando que, de fato, a Educação Ambiental amplia a capacida-
de crítica, possibilitando que os discentes assumam ações sociopolíticas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condição de ensino-aprendizagem é, e deverá ser o modo como os su-
jeitos avançam em sua condição de melhoria de vida, desse modo é necessário 
pensar em concepções de ciências que elevam a condição construção de pilares 
sedimentados em cidadania, ética e moral. Desse modo, destacamos que a par-
tir desse trabalho as discussões químicas devam ser demandantes de consciên-
cia ambiental, pautadas em visões sobre o papel do homem e da natureza na 
situação de coexistência. Devendo ainda aprofundar a sua visão sobre temas 
de natureza socioambiental, tais como: consumo consciente, compreensão de 
integração sujeito/ambiente/capital e a natureza como campo de construção de 
saberes de vida.  

É sempre pensado que as práticas educativas precisam acontecer na con-
dição interdisciplinar e contextualizada, desse modo, o foco do presente trabalho 
constituiu uma abordagem sobre os conteúdos de química - Ligações Químicas 
e Cinética Química, visando discutir não apenas o conteúdo puramente, mas 
sim, entender a dinâmica da aplicação do conhecimento nas vivências dos es-
tudantes e de como podem ajudar a  sua comunidade no melhor trato com os 
ecossistemas que elas estão inseridas.  

O professor ao trabalhar com os conteúdos específicos de suas disciplinas 
deve fazer uma ampliação adicionando a educação ambiental (EA), pois assim 
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ele contribuirá com a criação de uma cultura  integrativa entre o sujeito e o seu 
habitat, além da condição de ressignificação de sua ação pedagógica e didática, 
não sendo ele apenas um professor de química, mas sim o professor que promo-
ve o ensino de mundo – contextualizado e transdisciplinar  em ciências naturais 
e ambientais.   
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POSFÁCIO

É chegado mais um final de obra sobre educação, aqui, com diferentes 
contribuições sobre PRÁTICAS, PESQUISAS E REFLEXÕES: pontos e 
contrapontos no fazer da educação. Foram apresentadas a cada capítulo dife-
rentes formas de compreender e fazer a educação em contextos particulares  nas 
longínquas  distâncias desse Brasil gigante e plural. 

Espera-se que as discussões sobre educação nunca sejam esgotadas, por 
vez que se acredita que a natureza de construção do conhecimento é inesgotável 
em cada passagem da história das civilizações e de sua relação com os conheci-
mentos adquiridos e sedimentados.

Sendo então  possível dizer que foram explorados pontos necessários so-
bre o fazer docente, sobre suas práticas,  sobre os alunos que estão a construir 
suas aprendizagens e,  por fim,  sobre as necessidades dos sujeitos na sua inte-
ração com os saberes e conhecimentos das diferentes ciências sistematizadas ao 
logo do tempo.  Referendando ainda a cada linha colocada nesse livro o papel do 
professor no comprometimento de ajudar os sujeitos no ato de aprender  sobre 
o mundo e sobre si em suas particularidades, complexidade e essencialidade. 

Ao final é importante destacar que foram vinte e oito capítulos, dentro 
de onze temáticas sobre educação, que foi construído com muito cuidado em 
relação ao rigor científico, porém apresentando a humanidade de seus pesquisa-
dores, bem como daqueles sujeitos que foram parte da pesquisa.  

Assim, gostaríamos de agradecer a cada pesquisador por sua contribuição 
na construção dessa obra. Aos queridos leitores, esperamos que tenham gostado 
e  contamos com a sua experiência em uma próxima obra com textos sobre suas 
inquietações  e novas questões de pesquisa sobre educação e suas nuances. 

Prof. Dr. Klebson Souza Santos 
 Salvador – BA, 25 de julho de 2022
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