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PREFÁCIO

Querido Leitor,

Para Flores (2002)1 na geometria descritiva a perspectiva é definida como 

a ciência que ensina a representar os objetos tridimensionais sobre uma super-

fície bidimensional, de tal modo que a imagem representada em perspectiva e 

aquela dada pela visão, coincidam. Perspectiva é uma palavra de múltiplos sig-

nificados, podendo estar relacionada com o modo como se analisa determinada 

situação ou objeto; um ponto de vista sobre uma situação em específico ou tudo 

aquilo que se consegue ver ao longe2. Perspectiva tem uma raiz latina que sig-

nifica “olhar através” ou “perceber”, e todos os significados de perspectiva têm 

algo a ver com olhar.

A educação nos dá um conhecimento do mundo ao nosso redor e o trans-

forma em algo melhor. Desenvolve em nós uma perspectiva de olhar para a 

vida. Ajuda-nos a construir opiniões e ter pontos de vista sobre conhecimentos 

histórico, social e culturalmente produzidos pela humanidade. Nesse sentido, 

emerge a proposta desse e-book, que pretende reunir pesquisas engendradas nos 

pilares da Educação tendo como perspectiva a teoria e a prática. Dessa maneira 

apresentamos a vocês o Ebook: Educação em Perspectiva: reflexões entre a 

teoria e a prática.

Agradeço a você pela aquisição e interesse pela obra, de antemão, convido 

você prezado leitor, a experienciar cada um dos capítulos conosco. Os autores de 

cada um dos capítulos dessa obra, desejam a você, experiências únicas aliadas 

entre a teoria e prática e que possam reforçar a prática e servir de direções para 

novas pesquisas. Cada um dos capítulos foi tecido com muita atenção, dedica-

ção e empenho, tenha uma boa leitura!

Deivid Alex dos Santos
05 de Julho de 2022. 

1 FLORES, C.R. A problemática do desenho em perspectiva: uma questão de convenção. 
ZETETIKÉ – CEMPEM – FE – Unicamp, v.11, n. 19, Jan./Jun. 2002.

2 Definição apresenta em: https://www.significados.com.br/perspectiva



METODOLOGIA DO ENSINO DA ESCRITA
 EM MANUAIS ESCOLARES DO ENSINO

 PRIVADO NA GUINÉ-BISSAU

Alzira Coelho1

Alexandre António Timbane2

1. Introdução

Na sociedade em que vivemos utilizamos a escrita para todas as formas 
de comunicação, seja a partir da produção de textos formais (requerimento, pu-
blicidade, anúncios, monografias, teses, notícias de jornais, literatura etc.) como 
na produção de textos informais (mensagens das redes sociais, cartas informais, 
recados, entre outros) utilizando as regras da escrita e da ortografia. A orto-
grafia é uma lei, uma orientação rígida, uma obrigação para quem deseja usar 
a modalidade escrita da língua. Quem escreve ao mesmo tempo lê e quem lê, 
escreve. São duas atividades que ocorrem em simultâneo na mente e na prática. 
A caneta, o papel e a mão materializam o que foi escrito na mente. Cada palavra 
se escreve de uma só forma. Por isso que os acordos ortográficos têm a tarefa de 
uniformizar a escrita neutralizando as variações da fala. Existe uma só forma de 
escrever a palavra “tia”, mas pronúncias são diferentes de variedade para varie-
dade (CEZARIO, VOTRE, 2009). 

Havendo necessidade de escrever de forma correta (daí a ortografia) cabe 
a escola a tarefa de ensinar. Escrever corretamente é fundamental e resulta de um 
treinamento permanente. Todos os documentos só ganham valor se for escrito. 

1 Pesquisadora e Bolsista de PIBIC/CNPq (2021-2022), finalista do curso de Humanidades na 
Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Huma-
nidades e Letras, Campus dos Malês, Bahia. Membro do Grupo de pesquisa África-Brasil: 
Produção de Conhecimento, Sociedade Civil, Desenvolvimento e Cidadania Global.

2 Pós-Doutor em Estudos Ortográficos,  Pós-Doutor em Linguística Forense, Doutor em Lin-
guística e Língua Portuguesa (2013) pela UNESP-Brasil, Mestre em Linguística e Literatura 
moçambicana (2009) pela Universidade Eduardo Mondlane-Moçambique. É professor Per-
manente da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNI-
LAB), Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês, Bahia. Tem experiência no 
ensino e na pesquisa na área de Sociolinguística e Dialetologia com enfoque na variação e 
mudança lexical do Português (Estudos do Léxico), Contato linguístico e Línguas Bantu. 
Membro do Grupo de Pesquisa África-Brasil: produção de conhecimento, sociedade civil, 
desenvolvimento e Cidadania Global. Orienta pesquisas na Graduação, Pós-graduação e 
Iniciação Científica. É autor de livros, capítulos e artigos em revistas especializadas.
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Na sociedade ocidental atual não basta afirmar oralmente, é necessário escrever. 
O aluno precisa aprender a escrever para melhor redigir os diferentes gêneros 
textuais. Primeiro, o professor precisa estar muito bem preparado /formado 
para ser professor das classes iniciais, pois é neste momento que tudo começa. 
Os erros de aprendizagem nesta primeira fase têm causando sequelas nas classes 
ou níveis posteriores. Por outro lado, os manuais escolares precisam estar bem 
elaborados havendo uma proposta metodológica que facilita a aprendizagem 
dos alunos. Os professores devem fazer parte da elaboração desses materiais por 
forma a que possam trazer contribuições que efetivamente ocorrem no cotidiano 
do processo de ensino-aprendizagem. 

O trabalho parte do seguinte problema: o ensino da escrita é fundamental 
na sociedade moderna. De que forma o ensino da escrita é tratado em manuais 
escolares da Guiné-Bissau? Para exemplo, tomamos os livros da 1ª e 2ª classes 
do ensino privado. Como hipóteses entende-se que os manuais se preocupam 
com atividades da letra cursiva; há atividades que não se preocupam em oferecer 
conhecimentos da escrita. Para escrever é necessário que o aluno saiba que na 
língua portuguesa se escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita. É 
necessário que o aluno saiba que cada letra corresponde a um som e que esse 
som pode variar se a letra estiver isolada, dentro da palavra ou dentro da frase. 
Cada risquinho escrito é um símbolo de um som da fala e é necessário que a 
criança diferencie uma letra da outra. Por fim, é preciso fazer com que o aluno 
compreenda as diferenças fônicas (CAGLIARI, 2009; LEMLE, 2009).

O trabalho tem como objetivo analisar a metodologia do ensino da escrita 
presente nos manuais escolares da Guiné-Bissau. A ideia é de analisar, a partir 
do manual quais os caminhos que facilitam, ou dificultam a aprendizagem da 
escrita nessas classes iniciais. A pesquisa vai propor caminhos para um ensino da 
escrita baseada no contexto, valorizando a variedade. Trata-se de uma pesquisa 
de caráter bibliográfico uma vez que se baseia nas leituras e análises das biblio-
grafias especializadas sobre o tema. A pesquisa parte da seguinte motivação, se 
o sucesso das sociedades modernas depende do domínio da escrita é necessário 
pensar como ensinar as crianças das classes iniciais; é importante refletir sobre 
a metodologia de ensino para poder formar escritores e leitores com qualidade.

O português é a única língua oficial da Guiné-Bissau e é utilizado na 
burocracia do Estado, na educação, na justiça e é falada por populações alfabe-
tizadas ou por aquelas que moram nos grandes centros urbanos. Essa camada 
populacional utiliza o português com intuito de obter sucessos no emprego e na 
educação. A maioria dos guineenses se comunica em kriol guineense (doravante 
chamaremos de guineense), que é a língua franca entre guineenses e povos da 
região da África Ocidental (pertencentes ao Reino de Gabu e parte do Império 
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do Mali), como é o caso de Senegal e Guiné. Então, quando o aluno chega à 
escola enfrenta dificuldades na aprendizagem e muitas dessas dificuldades são 
causadas pela qualidade dos conteúdos oferecidas pela escola e pelas metodolo-
gias de ensino usadas pelo professor. O ensino deve permitir que o aluno tenha 
uma autonomia na vida prática (FREIRE, 1996, 2008).

Como objetivos específicos pretende-se debater a ‘pedagogia culturalmente 
sensível’ (BORTONI-RICARDO, 2009) mostrando que o aluno deve ser ensinado 
em /no seu contexto sem distanciá-lo da realidade autóctone, e isso cria uma auto-
nomia no domínio do português, incluindo a escrita e a leitura. Pretende-se anali-
sar os manuais escolares quanto ao conteúdo, quanto a pertinência dos conteúdos 
e sua relação com realidade dos alunos. Bortoni-Ricardo (2009) defende que não 
se pode desenvolver um ensino que se distancie da realidade da criança. É preciso 
prever a variação linguística em manuais escolares, se entendermos a língua como 
entidade que varia e muda (LABOV, 2008) à medida que seus falantes variam e 
mudam também. A variação e a mudança têm caminhos a percorrer ao longo da 
vida e da história linguística de um povo. Tanto a variação quanto a mudança de-
senvolvem-se de forma silenciosa e imperceptíveis no seio dos falantes da comuni-
dade (CEZARIO; VOTRE, 2009). Nem toda a variação resulta em mudança, mas 
toda mudança é resultado de uma variação. Discutir estes aspectos é interessante 
porque nenhuma língua viva escapa a este processo que consideramos “normal” e 
que ocorre em todas as línguas tanto de forma oral, escrita ou de sinais.

2. Os contextos sociolinguísticos da Guiné-Bissau 

A Guiné-Bissau um país plurilinguístico tendo em conta a sua compo-
sição étnica. Localiza-se na África Ocidental e é rico em diversidade cultural, 
porém enfrenta grandes desafios no sistema de ensino, uma vez que a forma-
ção dos professores não inclui metodologias atualizadas sobre a escrita e sua 
produção textual. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2009), o país é 
composto por oito (8) regiões e um (1) Setor Autônomo de Bissau (SAB). Possui 
uma população de 1.624.945 (INE, 2020) composta por vários grupos étnicos 
dentre os quais se cita: Balanta, Fula, Mandinga, Papel, Mancanha, Manjaca, 
Nalu, Felupe e Bijagós. Segundo Couto e Embaló (2010) são faladas em torno 
de 20 línguas na Guiné-Bissau e algumas línguas semelhantes na sua estrutura 
gramatical e lexical, quer dizer, são línguas da mesma família linguística. 

O português é a língua oficial, porém apenas uma minoria sabe falar que 
compreende uma percentagem de 13% dos falantes e a língua crioula com uma 
percentagem de 75% a 80% dos falantes (COUTO, EMBALÓ, 2010), ela é a 
língua veicular que une esses diferentes grupos étnicos. Por fazer fronteira com 
dois (2) países que foram as colônias de França (Senegal e Guiné-Conacri), a 
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Guiné-Bissau também tem uma grande influência da língua francesa. Da mes-
ma forma, as línguas de Senegal são faladas na Guiné-Bissau e vice-versa. 

A língua portuguesa na Guiné-Bissau é a língua do ensino e das insti-
tuições públicas e privadas, “[...] dos meios das comunicações, documentação 
oficial, do governo em atos oficiais entre outros.” (COUTO e EMBALÓ, 2010, 
p.30). De acordo com Namone e Timbane (2017, p.51) as línguas bantu gui-
neenses são as mais importantes, pois é com elas que são usadas nos ritos de 
iniciação, nas cerimônias fúnebres, na evocação aos antepassados, nos casamen-
tos, nos cantos e canções populares, assim como nas lendas e contos. São línguas 
de identidade e da visão do mundo, assim como da transmissão dos saberes 
ancestrais transmitidos de geração em geração por meio da oralidade. Apesar da 
Constituição da República da Guiné-Bissau não fazer referência ao português 
como língua oficial do país está claro que ela é a língua do poder, aquela que 
classifica os guineenses em alfabetizados e os analfabetos, cultos e incultos dei-
xando de lado, o crioulo (falado por mais de 44,31%) que é a língua de maior ex-
pressividade para a maioria da população localizada geograficamente nas áreas 
urbanas e suburbanas (NAMONE & TIMBANE, 2017). 

É importante destacar que não está escrito em nenhum parágrafo (arti-
go) da Constituição da República da Guiné-Bissau, mas é sabido (por todos os 
guineenses e pela comunidade internacional) que o português é a única língua 
oficial do país. O funcionamento do Estado, da justiça, da educação depende do 
conhecimento da língua portuguesa. Quem não sabe português fica excluído (a) 
na prática cotidiana. Alguns guineenses relatam maus tratos, punições e outros 
castigos sofridos pelos alunos em vários sistemas de ensino causados pela “falta” 
do domínio da língua do poder – o português (TIMBANE & REZENDE, 2016). 

A língua tem uma função social, o da comunicação e, ela só pode ser com-
preendida e interpretada dentro do contexto sociocultural. É importante com-
preender que a língua não é um sistema uno, invariado, estático, mas, necessaria-
mente, abriga um conjunto de variedades, variantes e dialetos. Todas as línguas são 
moldadas pelos contextos socioculturais e a sua variação e mudança dependem da 
forma como os usuários replicam o seu uso (CEZARIO, VOTRE, 2009). Todas as 
línguas faladas tendem a mudar com o tempo desviando-se constantemente com 
relação à norma europeia. Sendo assim, a norma não é apenas ou simplesmente 
um conjunto de formas linguísticas pré-estabelecidas, mas, também, é um agrega-
do de valores socioculturais usados por uma comunidade linguística. 

Os manuais escolares são fundamentais para o contato entre o aluno e 
a língua portuguesa. Escrever não é tarefa fácil. Exige do professor uma meto-
dologia adequada e um domínio não apenas do conteúdo, mas também com-
preender a realidade do aluno. A pedagogia culturalmente sensível discutido 
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do Bortoni-Ricardo (2006) e a pedagogia da autonomia (1996) de Paulo Freire 
ou ainda Educação como prática da liberdade (2008) ajudariam em grande me-
dida para que estes alunos tenham sucesso nos seus estudos. É importante obser-
var se os materiais nos encaminham para uma autonomia e liberdade do aluno 
ou nos encaminham para uma permanente dependência. É importante ressaltar 
que a escrita é de suma importância no mundo moderno, especialmente para a 
conquista de oportunidades econômicas e políticas. Escrever bem, com respeito 
à ortografia é fundamental e busca a inserção na vida acadêmica e profissional.

Desta forma, “a escola ensina a escrever sem ensinar o que é escrever (...) 
quer dizer, os métodos de alfabetização ensinam a escrever pela escrita cursiva, 
chegando a proibir a escrita de forma” (CAGLIARI, 2009, p.83). Entendamos 
que a letra cursiva serve pouco nos dias atuais. No século XXI, as pessoas escre-
vem mais no telefone e no computador e raramente escrevem a caneta. Escrever 
com caligrafia bonita é uma arte e o aluno não pode ser reprovado por causa 
disso. A letra cursiva é uma “engenharia”, uma “tecnologia” que não pode ser 
dominada por todos. Para que uma criança de seis anos leia a frase: os meninos 
brincam bem é difícil. A criança pode confundir o “o” com “a”, entre “me” 
pode parecer que tem “u”. Por isso mesmo, Cagliari (2009) e Soares (2018) afir-
mam que a escrita cursiva é fundamental na nossa cultura, mas seria mais fácil a 
escrita e leitura com a letra maiúscula não cursiva e só depois poderia se atentar 
a letra cursiva. Os teclados de telefones, smartphones, de tablets de computado-
res não possuem a letra cursiva. Possuem a letra de forma e por qual razão re-
provamos os alunos pela falta de arte na letra cursiva. Os exemplos dos teclados 
deixam clara ideia do que é essencial na escrita.

Desta forma precisamos refletir o que vale mais aprender, o que facilita e 
permite a realização de atividades de leitura e de escrita com sucesso. Hoje, pega-
mos a caneta para assinar documentos. Todos os documentos são digitalizados. 
Com o advento das tecnologias reduziu-se em grande medida o uso da caneta e 
papel para essencialmente fazer anotações ou assinar. A assinatura também está 
ameaçada, pois existe assinatura digital que vem substituí-la. Ensinar as letras 
de forma e maiúsculas nos parece mais exato e essencial, pois o aluno conhecerá 
o valor de cada letra isoladamente, dentro da silaba, da palavra e da frase. As 
belezas dos caracteres ficam essencialmente para a digitação tecnológica.

3. Os sistemas educativos na Guiné-Bissau

A educação e a sociedade são entidades que caminham juntas. Existe 
a sociedade que cria educação para os membros pertencentes a mesma comu-
nidade. Essa educação visa a transmissão um conjunto de valores aceitos na 
coletividade. A educação (seja oficial ou cultural) oferecem um conjunto de 



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

14

conhecimentos que regem as regras de ser e de estar em sociedade. A identidade 
social depende da educação que se faz nesse espaço. A educação é fundamental 
para a formação do cidadão e no desenvolvimento em todas as esferas. Para de-
senvolver uma educação de qualidade e que atenda os anseios sociais, o sistema 
educativo precisa estar bem elaborado em termos de conteúdo e de metodologia. 

As Leis de Base da Educação da Guiné-Bissau (2010, Art.2º) defendem 
que 1 “é reconhecido a todos os guineenses o direito à educação e cultura, nos 
termos da Constituição da República e das leis; a educação deve estimular a 
emergência e consolidação da atitude democrática e pluralista na sociedade; o 
sistema educativo deve adequar-se ao meio social que o envolve e visar o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana, democracia e progresso social.”

Na perspectiva do Mendes (2019), o sistema educativo guineense ne-
cessitava de organização e funcionamento, por isso foi legitimado por então 
Ministro da Educação Nacional, o Engenheiro Artur Silva durante o manda-
to do Primeiro Ministro Carlos Gomes Júnior (2009-2012), regularizou docu-
mentos para implementação no sistema educativo: “a Lei de Bases do Sistema 
Educativo 2010/2012; Regulamento nacional do sistema de avaliação para o 
ensino básico e secundário, lei ensino superior e da investigação cientificas e ou-
tros documentos normativos” (MENDES, 2019, p.132-133), esses documentos 
ajudam no funcionamento e organização do sistema educativo.

A educação da Guiné-Bissau está fundamentada nas LBSE (Lei de Bases 
do Sistema Educativo), que dividiu a educação em não formal e formal de acor-
do com o artigo 5° do documento. A educação não formal tem como intuito 
ampliar o conhecimento aos seus destinatários. É destinada aos que não concluí-
ram o ensino formal e para adultos não alfabetizado (os que nunca frequentaram 
o ensino formal). Segundo Guiné-Bissau (2010), no artigo 6° a educação não 
formal atua em quatros (4) áreas que são: 1) Alfabetização e educação de base 
de jovens e adultos; 2) Ações de reconversão e aperfeiçoamento profissional, ten-
do em vista o acompanhamento da evolução tecnológica; 3) Educação dirigida 
para a ocupação criativa dos tempos livres; 4) Educação Cívica. 

Na educação formal compreende os seguintes níveis: o ensino pré-esco-
lar, básico, secundário, técnico-profissional, superior. O ensino pré-escolar tem 
como intuito preparar as crianças para ingresso no ensino básico. Tem como 
destinatários as crianças de três anos aos seis anos de idade, que é a idade para 
se ingressar no ensino básico, segundo Guiné-Bissau (2010). Esse modelo de 
educação geralmente é oferecido pelas entidades privadas, organizações não 
governamentais, iniciativas comunitárias, cooperativas e instituições católicas. 
Cabe ao órgão responsável do Estado fixar normas aplicáveis a esse tipo de 
ensino (GUINÉ-BISSAU, 2010). É importante anotar que Estado deveria ser 
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responsável pelo ensino pré-escolar, para além de dar todo o apoio às iniciativas 
privadas. O ensino básico é gratuito e universal, o que significa os alunos são 
isentos de pagamento de taxas de mensalidade, matrículas e materiais didáticos, 
porém a sua gratuidade vai até aos 6° ano de escolaridade a partir do 7° ano vai 
depender das condições econômicas do Estado (GUINÉ-BISSAU, 2010). 

De acordo com a Guiné-Bissau (2010), o ensino básico compreende 9 
anos de escolaridade e se organiza em três ciclos e quatro fases: a) o 1°ciclo 
abrange o 1° ao 4° ano de escolaridade e está dividido em duas fases:  a 1ª fase 
compreende os 1° e 2° anos de escolaridade e a 2° fase abarca os 3° e 4° ano de 
escolaridade; b) o 2° ciclo contempla o 5° e 6° anos de escolaridade, isto é, com-
preendem à 3ª fase do ensino básico; c) o 3° ciclo engloba os respectivos anos: 
7°, 8° e 9° ano, correspondem à 4° fase do ensino básico. Podem ingressar no 
ensino básico crianças que completam 6 anos de idade até 1 de outubro e quanto 
as crianças que completam 6 anos entre 2 de outubro e 31 de dezembro podem 
ingressar se seus encarregados de educação requeiram.

O ensino secundário é a fase preparatória dos alunos para ingressar nas 
universidades, ocorre logo após o ensino básico. Compreende os seguintes anos: 
10°, 11° e 12° ano, a conclusão desse ciclo permite o aluno a obtenção de diplo-
ma e certificados. O ensino secundário se desenvolve em dois sentidos: via geral 
e via técnico superior. Na via geral é formada por áreas e agrega cursos dirigidos 
para continuidade dos estudos. Na via técnica profissional se organiza nas áreas 
de formação geral, tecnológica e oficial com afins para o mercado de trabalho 
(GUINÉ-BISSAU, 2010).

O ensino superior segundo Guiné-Bissau (2010) é oferecido aos estudan-
tes que concluíram o ensino secundário, habilitando do diploma do 12° ano de 
escolaridade. Esse ensino é fornecido nas universidades, institutos superior e téc-
nicos e faculdades com a aquisição de diplomas e graus acadêmicos. O ensino 
superior compreende aos dois (2) tipos, que são: um ensino profissionalizante 
para a aquisição de um diploma profissional e um ensino universitário para a 
aquisição de um diploma acadêmico. O ensino profissionalizante é oferecido pe-
los centros de formações como a CENFA (Centro de Formação Administrativa), 
que mais tarde se converteu em ENA (Escola Nacional de Administração) cria-
do para oferecer os cursos da administração e contabilidade (MENDES, 2019).  

O ensino universitário é oferecido pelo Estado e alguns centros privados. 
Os que são oferecidos pelo Estado temos a Faculdade de Medicina, Faculdade 
de Direito de Bissau (FDB) e Universidade Amílcar Cabral (UAC). Os que são 
oferecidos pelas instituições privadas temos a Universidade Colinas de Boé 
(UCB), a Universidade Jean Piaget (UNIPIAGET) e a Universidade Católica 
da Guiné-Bissau (UCGB) oferecido pela instituição católica (MENDES, 2019). 
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Ultimamente houve número de novas instituições não governamentais e privados 
que oferecem o ensino universitário na cidade de Bissau como a Universidade 
Lusófona da Guiné (ULG) entre outras.

Concluímos esta parte recitando a Constituição da República da Guiné-
Bissau (1996), no Artigo 16º quando afirma que “(i) a educação visa a formação 
do homem. Ela deverá manter-se estreitamente ligada ao trabalho produtivo, pro-
porcionar a aquisição de qualificações, conhecimentos e valores que permitam ao 
cidadão inserir-se na comunidade e contribuir para o seu incessante progresso; (ii) 
o Estado considera a liquidação do analfabetismo como uma tarefa fundamental.” 
Com isso se pretende mostrar que a educação deve carregar valores, qualificações 
que permitam o exercício da cidadania, combatendo o “analfabetismo moderno” 
que pode impedir a competitividade com o mundo exterior. 

Nesta pesquisa se defende que os povos locais jamais foram analfabe-
tos antes da chegada dos portugueses. A Professora Magda Soares no artigo 
“Letramento e alfabetização: as muitas facetas” (2004) levanta o conceito “alfa-
betização” de forma muito clara. Os povos africanos sempre tiveram uma edu-
cação formal, muito bem diferente do modelo europeu. Essa educação não é 
tradicional e nem é informal. Apenas é educação. Acreditamos que a primeira 
concepção do mundo se faz por meio dessa educação que se realiza por meio de 
ritos, histórias, provérbios e outras práticas culturais e por isso, não há analfabe-
to naquele contexto, tal como Namone e Timbane (2018). Todo o individuo que 
faz práticas culturais possui um conhecimento, não é analfabeto e tem o mesmo 
valor e respeito tal como os restantes membros da sua tribo ou etnia. 

4. Metodologias e análises dos materiais didáticos (1o e 2o ano de 1º ciclo 
do ensino básico)

A sociedade do século XXI se envolve nos processos de escrita e leitura o tem-
po todo. A escrita tem tido maior valor que a oralidade. Segundo Soares (2004) letrar 
é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita 
e a leitura tenham sentido e faça parte da vida do aluno. A Guiné-Bissau enfrenta 
grandes desafios na questão da alfabetização e do letramento (SOARES, 2018), 
embora esta tarefa tenha sido atribuída à escola, O Ministro da Educação Cirilo 
Djaló (2021), num II Fórum para definição da Política Nacional de Alfabetização 
em Bissau, afirmou que cerca de 42% de adultos não sabem ler e nem escrever e 44% 
das ccrianças estão fora do sistema escolar. (BANTABA, 2021).  Esse dado é muito 
elevado em relação aos outros países de língua oficial portuguesa.

Um indivíduo é considerado “alfabetizado” quando consegue formar as 
palavras independentemente de estarem certo ou errado. Alfabetização é “[...], 
aprendizagem do sistema alfabética de que os alunos precisam apropriar-se para 
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que tornem capazes, eles também, de ler e escrever textos” (SOARES, 2018, p.33), 
e esse processo do sistema alfabética consiste em duas etapas, ensinar a ler e escre-
ver, isto é, som em letra que é a escrita e a letra em som que é a leitura. A escola é 
conhecida por ser um lugar formal onde acontece a alfabetização, mas não signi-
fica que acontece somente nas escolas, ela perpassa a escola tendo em conta a so-
ciedade letrado em que nós vivemos, diariamente estamos envolvidos no processo 
de letramento. O letramento acontece em vários ambientes, na igreja, nas TV’s, 
na família e para cada esse espaço existe uso de escrita diferente (SOARES 2018). 

Marcuschi (2010) na obra “Da fala para a escrita: atividades de retextua-
lização” mostra que a oralidade e a escrita fazem parte do cotidiano, mas uma 
não depende da outra. O letramento, segundo Marcuschi (2010, p.21) é “um 
processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita e contextos 
informais e para os usos utilitários, por isso é um conjunto de práticas”, diferen-
temente da alfabetização que ocorre na escola mediante o ensino sistematizado, 
planejado e avaliado. Por isso, o letramento e a alfabetização são fundamentais 
para a criança porque a nossa sociedade supervaloriza a escrita alfabética que 
“seria responsável pelo surgimento do raciocínio silogístico, tendo em vista o 
fato de ela contribuir essencialmente para a descontextualização dos significa-
dos que criariam autonomia ao passarem da cabeça para o texto no papel.” 
(MARCUSCHI, 2010, p.30, grifos do autor).

Quando uma criança não passa pelo processo de alfabetização desde 
cedo, ela vai ter dificuldades em compreender em relação aos que já se envol-
veram nesse processo. É o que acontece na Guiné-Bissau maioria dos pais dei-
xam os filhos entrar nas escolas com 7 anos, as crianças que frequentaram os 
jardins infantis/creches têm uma grande vantagem em relação a eles porque já 
tiveram contatos com as letrinhas. O texto como um dos elementos importantes 
no processo da Alfabetização merece ser planejado numa sequência ou numa 
unidade didática e o primeiro passo “deve ser a escolha de um texto que desperte 
o interesse das crianças e esteja compatível com o nível linguístico e cognitivo 
delas” (SOARES, 2018, p.39). Um dos problemas no processo da alfabetização 
na Guiné-Bissau é justamente os materiais didáticos que são insuficientes para 
facilitar o processo de alfabetização, que vai ser analisado nesta seção. Os ma-
teriais didáticos, que ao nosso ver devem ser autênticos, devem ser o ponto de 
partida e de chegada da alfabetização e do letramento. 

O presente artigo é uma pesquisa bibliográfica que se baseia em revisão 
de bibliografia especializada sobre o tema, consistindo na analise crítica dos 
manuais do 1º e 2º ano do 1º ciclo do ensino básico da Guiné-Bissau. Os livros 
analisados são de CESJ (Cooperativa Escolar São José) que são de instituições 
privadas e católicas fundada em 1987, apoiadas pela Fundação João XXIII de 
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Portugal e que lecionam da creche ao 12º ano de escolaridade. Esses materiais 
didáticos sofreram algumas alterações com intuito de melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem e suprir as insuficiências que os livros originais ofertados 
pelo Ministério da Educação Nacional (MEC) ofereciam para os níveis do en-
sino básico. Os livros foram organizados pelo coletivo de professores do Ensino 
Básico da Cooperativa Escolar São José. 

De acordo com a Guiné-Bissau (2010), os manuais didáticos da 1ª fase 
(1° e 2° ano de escolaridade) do 1°ciclo do ensino básico têm como objetivos 
o desenvolvimento da leitura e escrita, da matemática, plástica e da música. É 
nessas fases iniciais que a criança entra na cultura da escrita e desenvolvendo 
diversas formas de comunicação. Os manuais didáticos analisados intitulados 
Língua Portuguesa 1° ano contém 86 páginas e Língua Portuguesa 2° ano tem 
89 páginas. É lamentável que o livro de “Língua Portuguesa” não se dedique ao 
ensino da língua portuguesa. Cada livro desses níveis contém a leitura e interpre-
tação dos textos. Já deixamos claro que as atividades de leitura e de escrita, não 
são atividades de língua portuguesa, tal como veremos mais adiante. Iniciemos 
observando a figura 1. Ela ilustra as vogais que apresentam as letras maiúsculas 
e minúsculas, cursivas e de forma. 

Figura 1: As vogais

Fonte: Língua Portuguesa, 1° ano (p.3)

Foi constatado durante a análise que para uma criança de 6 anos de ida-
de (que ingressa na escola), esse conteúdo nos primeiros dias de aulas é muito 
difícil. Vamos entender a realidade em que vive uma criança de 6 e 7 anos na 
Guiné-Bissau. De acordo com Namone e Timbane,

A Guiné-Bissau é um dos países africanos com altas taxas de analfabetismo 
especialmente nas zonas suburbanas e rurais. O grande problema é o ensino 
da língua portuguesa porque grande maioria dos alunos, principalmente das 
zonas rurais nascem e crescem sem ter contato nenhum com o português. 
O contato com o português inicia na 1ª serie de ensino com 7 anos, atitude 
que dificulta a aprendizagem [...] (NAMONE E TIMBANE, 2018, p.15).

O mesmo livro escolar é utilizado para crianças com o português como língua 
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materna (no caso de escolas da cidade) e português como língua segunda (para o 
caso dos alunos das zona rural/interior). Como um mesmo livro pode ser utilizado 
para realidades diferentes? Como uma mesma metodologia de ensino pode ser-
vir para os dois contextos? A heterogeneidade é grande, pois existe pouquíssimos 
alunos que frequentaram a creche antes de entrar na escola e a maioria dos alunos 
ouvem as primeiras palavras em língua portuguesa aos 6 anos quando ingressam 
na escola. Acrescentamos a esta problemática a questão da origem das crianças, 
pois as influencias das línguas africanas interferem na aprendizagem. Sendo assim, 
o desafio do professor de língua portuguesa é muito grande e desafiador. 

Desse modo, a criança nasce apreendendo a língua materna (que muitas 
vezes é o guineense ou uma língua bantu) e só depois (aos 6 anos) ingressa na es-
cola para aprender português. É uma realidade social em que muitas das vezes, 
a escrita e a leitura não estão presentes no local onde a criança vive. A pobreza 
não permite que os alunos frequentem a creche antes de entrar no ensino primá-
rio e a família nem possui possibilidades financeiras para comprar livros para 
que o aluno aprenda em casa. Outro problema se prende no fato de que os pais 
não estão alfabetizados e estão impossibilitados de alfabetizar/letrar a criança.

Os materiais didáticos da 1ª e 2ª classes não têm nada a ver com a realida-
de social dessas crianças porque os conteúdos apresentados são de uma língua 
que não faz parte do cotidiano das crianças e isso acaba afetando a proficiência 
deles. Ensinar a escrita em língua portuguesa deve ser de uma forma gradativa 
porque não escrevemos o que falamos, a escrita é uma invenção, ou seja, ela é ar-
tificial. A figura 1 mostra um exercício da página 3, do livro “Língua portuguesa 
1° ano”. O livro reforça a ideia de que a escrita não representa a fala, porque 
um som recebe um ou vários códigos, a depender da ortografia. Neste exercício 
é muita informação para quem está tendo contato com a escrita pela primeira 
vez. A criança já entra na escola sendo ensinada as letras cursiva, maiúscula, 
minúscula e de forma. Averiguamos que o melhor seria que deva ser ensinada 
uma forma de letra de cada vez em diferente contexto e não de uma única vez 
para facilitar melhor a compreensão, visibilidade e contorno das letras.

Seria importante que os alunos aprendessem a língua portuguesa antes de 
escrever. Sabemos que a escrita é mais recente que a fala. As atividades propostas 
no exercício da figura 1 não tem nada a ver com a língua portuguesa, mas sim com 
a escrita que é uma modalidade de língua.  A figura 2, a seguir, também não de-
senvolve nenhuma atividade de língua, mas sim da modalidade escrita da língua. 
Destacaremos nas figuras 2 e 4 a consequência do ensino das letras cursiva, de for-
ma, maiúscula e minúscula de uma única vez. Cremos que a escrita é uma arte. É 
possível saber “copiar” sem saber ler. O importante é que o aluno saiba identificar 
e atribuir o devido valor da letra isoladamente, na sílaba e na frase. 
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Figura 2: Exercícios da leitura e da escrita

Fonte: Língua Portuguesa de 1°ano, p.12

 A aprendizagem de uma letra como “L” é complexa tal como se observa 
na atividade da figura 2. O “L” (da letra cursiva) se parece com “e” o que provo-
cou a confusão na escrita do aluno. O aluno escreveu “A eae” (a lata), “O eaita” 
(o leite), “A tueipa” (a tulipa). Este erro pode ser superado ao longo do tempo 
devido a repetições que o aluno pode fazer. Observa-se que mesmo na repetição 
da “L” maiúscula cursiva o aluno demonstrou a falta de visibilidade para a cópia 
dessa letra. Para as restantes frases (O tio Lelo lê pela lupa; A Lola pula e o Lito 
papa a lula), o aluno pode cometer os erros acima mencionado, visto que não 
entendeu como fazer o contorno da letra “L” maiúsculo cursivo. A sugestão é 
de que poderia se trabalhar com a letra de forma numa fase inicial para depois 
o aluno refletir sobre a diversidade gráfica das letras. Não interessa conhecer a 
variedade gráfica tal como ilustra o quadro de Massini-Cagliari (2008, p.34). 

Figura 3: Tipos de caractere da letra “A”

Fonte: Massini-Cagliari (2008, p.34).
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Para que o aluno saiba as relações entre a grafia e o som é necessário que 
o professor explique as categorias principais. De acordo Massini-Cagliari (2008), 
o professor deve ter em conta a categoria gráfica que corresponde ao desenho, ao 
traçado e a categoria funcional, que corresponde ao valor atribuído a cada letra, 
a cada silaba, a cada palavra, a cada frase. A categoria funcional estabelece as 
relações entre as letras e o som estabelecidas pela ortografia.  

As dificuldades da aprendizagem da escrita passam necessariamente do co-
nhecimento da categorização gráfica e funcional, havendo necessidade de ensinar 
as letras de forma, deixando para que o aluno descubra no futuro as diversidades 
gráficas da escrita do alfabeto. A ortografia oriente as regras da escrita correta, 
isto é, aquilo que cada letra poderá constituir o som, por exemplo: o “x” não é 
apenas /x/ mas, também é /z/ ou /ks/. Então o professor deve concentrar as suas 
atenções nas categorias porque “as relações entre letras e sons são diferentes entre 
as relações de sons e letras, devido ao fato de uma palavra poder ser pronunciada 
em diferentes maneiras e de ter escrita por meio de uma única forma congelada, 
estabelecida pela ortografia” (MASSINI-CAGLIARI, 2008, p.38).

Figura 4: exemplo do ensino da escrita e da leitura

Fonte: Livro “Língua Portuguesa” do 1°ano, p.18

Esta atividade tem como função o desenvolvimento das atividades da 
escrita e da leitura, tal como o exercício apresenta: “leio e completo”; “leio e 
copio” e “ordeno as palavras e escrevo as frases”. Está claro que esta atividade 
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faz com que o aluno aprenda a escrever e a ler. Ambas as atividades não são de 
língua portuguesa, pois será desenvolvida habilidade da caligrafia e da pronún-
cia. Pronunciar está ligado a fala. A fala varia de acordo com a variedade e não 
existe um acordo nela. Essas duas figuras 2 e 4 das respectivas páginas 12 e 18 
do livro reforçam a ideia de que o ensino da escrita não deve ser forçoso, deve ser 
ensinada pouco a pouco para que a criança possa assimilar melhor o conteúdo. 
Vejamos nessas imagens que criança que tentou resolver os exercícios proposto 
no texto e não consegue realizá-los no seu todo, algumas partes do exercício o 
aluno tenta escrever letras cursivas e acaba não conseguindo, nas outras ela faz 
a junção da letra cursiva e de forma.

Avaliamos também que nos manuais do 1°ciclo em cada capítulo que 
vão tratar de uma letra, o livro traz o som que representa a letra tratado e isso 
é muito positivo, quer dizer, ajuda a criança a diferenciar a letra, grafia da letra 
e som e daquela letra. Uma outra positividade que encontramos ao longo da 
nossa análise é a representação dos conceitos e imagem acústica que os manuais 
trazem nos seus conteúdos como veremos na figura abaixo.

Figura 5: Sequência “ar”

Fonte: Livro do 2° ano “Língua Portuguesa” (p.3)

Esse tipo de conteúdo é muito importante nas fases iniciais das crianças 
e ajuda a criar a ideia do objeto e as letrinhas que formam esses conceitos e des-
pertam a consciência silábica nelas tornando-as capazes de identificar as partes 
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de uma palavra. Vejamos na figura 5 que as palavras árvore, barco e garfo com 
os seus significados e significantes e depois a consciência silábica dessas palavras 
mostrando para a criança em quantas sílabas está composta a palavra árvore, 
barco e garfo.  Com essas atividades propostas nos manuais ajudam as crianças 
a ter a consciência de que existe a possibilidade de separar as palavras ou isolar 
sons dentro das sílabas.

As orientações das atividades nesse livro por vezes não são claras como 
se pode observar na figura 5. Para um aluno de 6 anos fica difícil compreender 
as orientações da atividade. Mesmo o professor pode ter dificuldade na explica-
ção desta atividade, porque a orientação pede para que o aluno prepare novas 
palavras do texto, mas não explica com clareza quais as características destas 
palavras. Para a clareza da pergunta poderia se dizer “procure palavras no texto 
que tem a sequência ar”. Ha muitas atividades num só exercício fato que pode 
complicar o aluno. Por exemplo, na figura 5 se propõe quatro atividades num 
mesmo exercício: “preparar novas palavras no texto” “ler as palavras” “explicar 
as palavras” e “formar frases”. Na sessão seguinte vamos falar das possíveis pro-
postas metodológicas que devem ser usados pelos professores.

5. Proposta metodológicas para o ensino da escrita 

O professor precisa saber que no processo ensino-aprendizagem deve ser 
explorado todos os campos, tanto da língua escrita como da língua falada. Não 
são todas as crianças que têm a coordenação motora, num universo de 32 a 40 
alunos na sala não são todas que estiveram envolvidos nos processos da escrita 
antes de ingressar no ensino básico, lembrando que devido à falta de meios, 
muitas crianças não vão para o jardim/creche alguns já entram direto para o 1° 
ano. A escola na maior parte de vezes é a primeira vez de vários alunos estão 
trabalhando com lápis, canetas, papeis e não estão familiarizados com isso. 

Segundo a Lemle (2009), os professores podem ajudar as outras crianças 
que não frequentaram as creches a ter um conhecimento igual as outras que fre-
quentaram, ajudando a despertar as habilidades para a alfabetização através das 
escolhas de texto que fazem parte da realidade social da criança, canções que con-
tém repetições silábicas e técnicas de escrita. Ensinar a criança a codificar e deco-
dificar não a cópia e repetição do que já está escrito como nos vimos nos manuais 
analisados. É preciso ensinar o valor que cada letra tem isoladamente, dentro da 
sílaba, dentro da palavra e depois dentro da frase. Para apreender a escrita criança 
precisa conhecer sentenças e sistema de escrita, Lemle (2009), fundamenta que:

[...] logo no início do trabalho da alfabetização é a compreensão da orga-
nização espacial da página, em nosso sistema de escrita: a ideia de que a 
ordem significativa das letras é de esquerda para a direita na linha, e que 
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a ordem significativa das linhas é de cima para baixo na página. Note que 
isso precisa ser ensinado, pois dessa compreensão decorre uma maneira 
muito particular de efetuar os movimentos dos olhos na leitura. A maneira 
de olhar uma página de texto escrito é muito diferente da maneira de olhar 
uma figura ou uma fotografia (LEMLE, 2009, p.8).

O professor precisa trabalhar a consciência da palavra dos alunos, só co-
nhecendo bem como cada palavra é composta é que vai poder escrevê-lo. Na 
perspectiva da professora Magda Soares a consciência fonológica é “a capacida-
de de focalizar e segmentar a cadeia sonora que constitui a palavra e de refletir 
sobre seus seguimentos sonoros, que se distinguem por sua dimensão: a palavra, 
as sílabas, as rimas, os fonemas” (SOARES, 2018, p.77). Então para uma boa 
alfabetização o professor precisa explorar, ou melhor, despertar a consciência 
das fonológicas nas crianças porque é um dos mais importantes requisitos no 
processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita.

As aulas do ensino da escrita não podem ser confundidas com as aulas 
da língua portuguesa e os professores devem saber separar esses dois aspetos. Os 
Professores devem saber distinguir uma atividade da escrita de uma atividade do 
ensino da leitura, visto que, há uma diferença bem grande entre a língua falada e 
língua escrita, elas são duas modalidades bem distintas e seguem um processo bem 
diferente quanto ao ensino-aprendizagem. Não se pode distanciar das palavras de 
Soares (2004, p.16) quando explica que a alfabetização é um processo de aquisição 
e apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico. De acordo com a au-
tora, é importante que a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento 
desenvolvendo-se as habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais 
que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas. 

6. Considerações finais

O que foi constatado na nossa pesquisa é que existe precariedade nos 
manuais didáticos que é uma responsabilidade das entidades responsáveis 
(Ministério da Educação), porém é nítido também o não esforço por parte da 
escola. O conteúdo do manual analisados mostra muito mais a preocupação 
por parte dos professores e escola sobre o formato da letra cursiva dos alunos do 
que o significado que a letra carrega. Logo nas primeiras atividades as crianças 
foram impostas a escrever a letra cursiva, como vimos durante apresentação do 
trabalho que a criança que tentou resolver as atividades acaba não conseguindo 
fazer porque ela ainda está tentando familiarizar com as ferramentas (a forma 
de manusear o lápis, a posição correta em que deve se escrever, a forma de posi-
cionar o livro), é a primeira vez que ela está ali associando e aprendendo sobre a 
escrita, então a tendência é para ser um processo demorado.
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Uma das coisas positivas por parte da escola analisada foi tentar suprir 
as carências que o material ofertado pelo ministério da educação para as fases 
iniciais tem, porém se limitou nos exercícios de copias e transcrições.  A coope-
rativa escolar São Jose é conhecida na Guiné-Bissau por formar alunos com ex-
celentes caligrafias por isso focam mais em explorar a copias e transcrições dos 
textos como deveres de casa. A escrita não deve ser forçada, ele deve ser ensina-
do pouco a pouco, vivemos constantemente escrevendo de jeito diferente mesmo 
depois de alfabetizado, não temos uma única forma de escrever. Há que referir 
que o reconhecimento da alfabetização e do letramento têm diferentes dimen-
sões e ela demanda uma metodologia de ensino adequada. A autora chama-nos 
atenção para não dissociar alfabetização do letramento. Ela considera equívoco 

porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, lingüísticas e psico-
lingüísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto 
analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois 
processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabeti-
zação – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 
atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 
escrita – o letramento (SOARES, 2004, p.14).

A escola deve ter o cuidado para não formar analfabetos funcionais. 
Entende-se por analfabetos funcionais aqueles egressos que têm uma insuficiên-
cia ou incapacidade de conhecimento tendo dificuldades de realizar atividades 
de cálculo matemático simples, de leitura, de interpretação e escrita de textos 
simples que deveria saber para aquele nível (NAMONE, TIMBANE, 2018).  A 
análise dos materiais de ensino não visa desmerecer os trabalhos dos professores 
que participaram da elaboração, mas sim visa contribuir para a melhoria desse 
material nas próximas atualizações. A pesquisa avança, os estudos avançam e 
seria interessante que a educação guineense pudesse avançar também nesse sen-
tido. Atualizar os conceitos, as metodologias e meios faz parte do processo de 
crescimento, uma vez que todos lutamos pela qualidade de ensino e aprendiza-
gem. Todas as sociedades que desejam sucesso na educação procuram atualizar 
as técnicas e metodologias de ensino, assim como investem nas infraestruturas 
e na formação de professores. Atacando estes aspetos é possível ter a médio e 
curto prazo uma educação de qualidade que satisfaça as realidades locais. 

Outro aspecto importante a apontar é a luta contra o analfabetismo funcio-
nal. Entendemos que a Guiné-Bissau deveria declarar uma grande guerra contra 
o analfabetismo funcional. Não adianta ter quantidade sem qualidade porque es-
taríamos caminhando três passos a frente para depois recuar 4 passos atrás. Um 
analfabeto funcional se equipara ao analfabeto, porque não consegue resolver as 
problemáticas sociais, econômicas, políticas e culturais exigidas pela sociedade. 
Concluímos afirmando que o livro escolar é de suma importância e é o principal 
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meio de acesso ao conhecimento porque muitas escolas não possuem bibliotecas 
na Guiné-Bissau. Sendo único, seria importante que fosse produzido de forma 
sistemática e com mais qualidade por forma a que os alunos possam aprender 
de forma mais acessível possível. Tal como Nelson Mandela, ex-Presidente da 
África do Sul dizia: “a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para 
dominar o mundo”. Por isso ela deve ser prioritária em qualquer povo ou governo. 
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CRIATIVIDADE COMO DIFERENCIAL NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM:

 UM POTENCIAL A SER EXPLORADO NO 
CONTEXTO BRASILEIRO

Tatiana de Cassia Nakano1

Isabella Wonsik Cano2

Giovanna Julia Fusaro3 
Lais Rovina Batagin4

1. Introdução

A criatividade tem despertado um interesse crescente por parte de psi-
cólogos e educadores e tem assumido um papel de grande relevância nos mais 
diferentes contextos, dada a sua contribuição para o bem-estar individual 
(WECHSLER; NAKANO, 2018). Dessa maneira, o pensamento criativo tem 
sido, frequentemente, considerado um diferencial (LINS; MIYATA, 2008) para 
o enfrentamento dos desafios econômicos e sociais atuais (STARKO, 2010).

Definida como a interação entre aptidão, processo e ambiente, pela qual 
um indivíduo produz um produto que é percebido como novo e útil, dentro de 
um contexto social (PLUCKER; BEGHETTO; DAW, 2004), a criatividade en-
volve a capacidade dos indivíduos de gerar ideias, adaptar, inovar e resolver pro-
blemas quando confrontados com circunstâncias incertas (AMBROSE, 2016). 
Tal habilidade possibilita, por exemplo, que os problemas sejam visualizados 
como desafios e oportunidades (RUNCO, 2016).

Devido à sua relevância, a criatividade tem sido considerada parte impor-
tante do currículo educacional, em todos os níveis, dentro de um modelo intitula-
do 4C’s, juntamente com o pensamento crítico, comunicação e colaboração (The 

1 Pós-doutorado. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. http://lattes.cnpq.
br/8092049870780985.

2 Graduanda em Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. http://lattes.
cnpq.br/4434780513101685.

3 Graduanda em Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. http://lattes.
cnpq.br/0516118147369396.

4 Graduanda em Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. http://lattes.
cnpq.br/1437809203513402.
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Partnership of  21st Century Skills, 2008). Mais recentemente, também foi inserida 
como uma das habilidades a serem avaliadas pelo Programme for International 
Student Assessment (PISA) em 2022 (Organisation for Economic Cooperation and 
Development, OECD, 2019), sendo avaliada em 65 países, incluindo o Brasil. 

Especialmente no Brasil, a criatividade encontra-se destacada na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) como uma das competências essenciais a 
serem desenvolvidas ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Tal 
documento visa garantir, a todos os estudantes, uma formação humana integral 
e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 
2017). Ela está explicitada na segunda competência: 

exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciên-
cias, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e 
a criatividade para investigar causas, elaborar e testes hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2017, p. 9). 

Ao assumir a criatividade como um potencial presente em todos os indi-
víduos (RUNCO, 2006) e, portanto, sujeita a ser desenvolvida através de apren-
dizagem e oportunidades, a literatura tem ressaltado o fato de que sua expressão 
depende da interação entre as habilidades da pessoa e as condições encontradas 
no ambiente. De modo geral, essa característica tem se mostrado facilitadora da 
manifestação de comportamentos sadios e adaptados (CROPLEY, 2009), como 
um recurso relacionado à saúde mental (OLIVEIRA; NAKANO; WECHSLER, 
2016) e como uma habilidade auxiliar na superação das dificuldades impostas 
pelo meio (OLIVEIRA; NAKANO, 2011). 

Dentre os contextos em que a criatividade vem sendo investigada, a escola 
tem ganhado destaque, de maneira que, em diferentes países, nota-se um núme-
ro cada vez maior de educadores e pesquisadores que tem destacado, no século 
atual, a relevância de se promover um ambiente que favoreça o seu desenvolvi-
mento (ALENCAR; FLEITH, 2008). Esforços mais direcionados a esse obje-
tivo aparecem por volta de 1990 e ganharam destaque quando a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) começa a chamar a 
atenção dos elaboradores de políticas públicas para a importância de incluir a 
criatividade como parte dos currículos escolares (PATSTON et al., 2021). 

Nos mais diferentes níveis educacionais, a estimulação da criatividade pode 
ser implementada, visando o desenvolvimento desse potencial em seu nível má-
ximo, por meio do incentivo a comportamentos, em sala de aula, que favorecem 
a expressão criativa (RAHIM; HULUKATI, 2021). É importante ressaltar que 
essa característica é visualizada como uma habilidade que pode ser desenvolvida 
em todas as disciplinas, não somente na aula de artes. Especialmente no contexto 
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educacional, essa característica tem assumido particular importância em dife-
rentes áreas de conhecimento e durante todo o percurso escolar (WECHSLER; 
SOUSA; 2011). Diversas pesquisas têm reforçado a necessidade de se propiciar e 
estimular a criatividade no contexto de educação, ou seja, desenvolver a capacida-
de criativa dos estudantes em todos os níveis de ensino (SILVA; NAKANO, 2013).

Nesse cenário torna-se importante investigar o quanto a escola tem contri-
buído para a preparação dos alunos para a identificação e solução de problemas 
(FLEITH, 2011). Isso porque a adoção de práticas de ensino que valorizem e 
incentivem a criatividade pode atuar como catalisadora do potencial criativo de 
cada aluno, o que certamente resultaria em melhor aproveitamento de talento e 
potencial humano no contexto educacional (ALENCAR, 2002). 

2. A situação atual

Apesar do reconhecimento da importância do incentivo à essa caracte-
rística no contexto educacional, Runco (2007) destaca que nem sempre esse 
ambiente tem implementado ações voltadas ao desenvolvimento da criativida-
de. A situação atual aponta para inúmeros desafios que a educação brasileira 
vêm enfrentando, tais como crianças e adolescentes avançando o ano escolar 
sem aprender o conteúdo correspondente à sua idade, muitas vezes sem ocor-
rer o aprendizado da leitura e da escrita, sendo ainda comum as situações de 
evasão e baixo rendimento escolar (GUZZO; FILHO, 2005; NOVAES, 2003). 
Consequentemente, diversos pesquisadores têm investigado possíveis razões 
para as dificuldades enfrentadas, ora atribuindo causas ao aluno, ao professor, à 
família, à infraestrutura escolar, ao currículo ou as questões socioeconômicas e 
culturais (LEON; MENEZES FILHO, 2002). 

Pode-se verificar que, historicamente, o desafio da educação tem sido re-
conhecer a diversidade de alunos, em termos de ritmos, estilos, interesses e po-
tencialidades (DAVID; NAKANO; MORAIS; PRIMI, 2011). Nesse sentido, a 
busca de soluções educacionais pela ótica da criatividade, de forma a se tentar 
encontrar caminhos que possam orientar possíveis soluções desses dilemas foi 
apontada por Wechsler e Nakano (2012). Também Miranda e Morais (2014) 
ressaltaram a ideia de que qualquer escola, tomando professores preparados 
e motivados, pode alcançar bons resultados na planificação, implementação e 
avaliação de atividades que visem o desenvolvimento de alunos mais capazes, a 
partir da estimulação da criatividade. 

Fatores como despreparo, formação e barreiras pessoais têm sido aponta-
dos pelos professores como algumas das dificuldades no que diz respeito ao uso 
de estratégias criativas em sala de aula. Embora o desconhecimento do tema e a 
falta de atualização da formação apareçam como empecilhos ao educador, têm-se, 
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por outro lado, a necessidade de que o aluno esteja aberto aos processos de criação 
e estimulação desse potencial (LIMA; SILVA, 2020). Além disso, de acordo com 
os autores, a promoção e manutenção de um ensino conteudista desconsidera a 
relevância da criatividade, deixando-a excluída das estratégias da docência. 

Nesse contexto, duas questões se mostram importantes de serem investi-
gadas: que tipo de informação está disponível aos professores para ajuda-los no 
desenvolvimento da criatividade na sala de aula? como o currículo pode ajudar 
os próprios professores a se tornarem educadores criativos? (PATSTON et al., 
2021). Partindo-se dessa percepção, estudos conduzidos no contexto educacio-
nal têm se focado, principalmente, na identificação da criatividade em alunos, 
professores e no currículo escolar, nas barreiras e bloqueios para sua expres-
são, bem como programas e estratégias para estimular o seu desenvolvimento 
(WECHSLER; NAKANO, 2011). Isso porque, segundo Alencar e Fleith (2008), 
na educação, tem sido aceita, de forma praticamente consensual, a ideia de que 
estímulos à expressão da criatividade pode ser implementados ao se prover con-
dições apropriadas de aprendizagem.

No entanto, embora venha sendo destacada, cada vez mais, a percepção 
de que o desenvolvimento da criatividade constitui-se hoje como um dos ob-
jetivos educacionais de maior importância, sabemos que pouco estimulo tem 
sido dado à essa habilidade, especialmente se considerarmos a ideia equivo-
cada de que a criatividade está restrita somente às aulas de educação artística 
(FAUTLEY; SAVAGE, 2007; PÉTER-SZARKA, 2012). Tal mito tem levado 
professores e outros profissionais à crença de que essa característica ocorre ape-
nas em áreas de conhecimento específicas, ao invés de levá-los a reconhecer o 
potencial criativo nos mais diferentes contextos (SAWYER, 2006). 

O que vemos, na prática, é que o sistema de ensino atual não estimula 
nem valoriza a formação de pessoas criativas. No processo de ensino-aprendiza-
gem, tradicionalmente o estudante tem um papel passivo, faz-se notar a presença 
de métodos do ensino monótonos, cansativos, despreparo na formação docente 
e limitação de recursos materiais, além da utilização de um modelo que valoriza 
a ênfase à memorização, ao conformismo e à passividade (ALENCAR, 1995). 
O modelo atual apresenta como prioridade o desenvolvimento do pensamento 
lógico e a necessidade de se estar correto o tempo todo. Os alunos são sempre 
estimulados a buscarem a resposta “certa”, como se existisse somente uma que 
respondesse ao problema (NAKANO, 2009). 

Some-se a esse quadro a valorização de estudantes obedientes, conformis-
tas e sociáveis, em detrimento daqueles que são questionadores, independentes 
e intuitivos, comportamentos típicos de alunos criativos. Consequentemente, es-
ses comportamentos não são valorizados na sala de aula, sendo, na maior parte 
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das vezes, indesejados ou punidos (WECHSLER, 1998). Além disso, a maior 
parte do conteúdo que é abordado na sala de aula é composta por teorias, ideias 
e descobertas feitas por outras pessoas, havendo praticamente nenhum espaço 
para novas experiências e modos de fazer (KAUFMAN; GLAVEANU, 2022). 

A reprodução da prática de ensino da forma como vem sendo apresentada, 
isto é, a intensa valorização de notas, competitividade entre os alunos e valorização 
de certas habilidades em detrimento de outras promove uma padronização da apren-
dizagem. Assim, é criada a exigência de que os alunos busquem atingir determinado 
desempenho esperado, correspondendo à inflexibilidade e menos troca de ideias en-
tre estudantes e na relação com o professor, menor prazer ao aprender, participação 
passiva dos alunos em sala de aula e menor exercício da autonomia. Esse e outros 
aspectos já mencionados, presentes no ambiente escolar, atuam de modo a impedir 
o estímulo da criatividade na aprendizagem (MORAIS; MIRANDA, 2021). 

Assim, podemos perceber que, embora as escolas estejam formando um 
grande número de indivíduos, a maioria é treinada para atuar de maneira con-
vencional, aplicando o que já é conhecido sem apresentar elementos inovadores 
(ALENCAR; FLEITH, 2008). Ou seja, apesar da criatividade se mostrar bené-
fica e essencial no contexto educacional, sua presença ainda é pouco estimu-
lada, produzindo submissão, desmotivação, baixa produtividade, gerando, nos 
alunos, dificuldades de resolver problemas e pensar de forma crítica (BERG; 
VESTENA; COSTA-LOBO, 2020). 

Por esta razão, a escola tem se mostrado pouco preparada para desenvolver 
o potencial criativo de seus alunos, uma vez que esse tipo de habilidade envolve 
características visualizadas como indesejáveis, tais como divergir do que é comum 
e tradicional, arriscar, experimentar novas ideias. Como resultado, o acesso a um 
ensino diferenciado e promotor da criatividade do aluno não tem sido prática re-
gular na maior parte das instituições (PISKE, 2014), atuando de modo a impedir o 
desenvolvimento da criatividade nos alunos, quando, na realidade, a literatura tem 
demonstrado que um ambiente positivo, livre, democrático e que possibilite uma 
atmosfera que permita erros e tomada de risco, é aquele ideal para a expressão do 
potencial criativo (FALCONER; CROPLEY; DOLLARD, 2018). 

Na escola, diferentes tipos de habilidades relacionadas à criatividade po-
dem ser incentivadas. O primeiro tipo envolve habilidades necessárias para aju-
dar os alunos a produzir resultados criativos observáveis, como novas ideias ou 
produtos criativos; a outra refere-se à capacidade dos professores de ensinar cria-
tivamente com ideias inovadoras ou novas técnicas relacionadas a um ambiente 
no qual a criatividade do aluno pode ser nutrida, por exemplo, construindo um 
vínculo entre o conteúdo de ensino e as experiências do aluno, sendo tolerante 
com diferentes ideias (HUANG; LEE; YANG, 2019). 
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3. Mudanças almejadas

Dentre as mudanças necessárias e almejadas, inicialmente o conhecimen-
to sobre criatividade deve ser oferecido a todos os profissionais que atuam no 
contexto educacional. Como parte dos esclarecimentos essenciais a serem feitos, 
a difusão da ideia de que a criatividade é um fenômeno multidimensional, que 
pode se manifestar em diferentes áreas (verbal, corporal, nos desenhos, dentre 
outras inúmeras possibilidades) e que sua expressão sofre influência de diversos 
aspectos, cognitivos, afetivos, ambientais e sociais (WECHSLER, 2008) mos-
tra-se prioritária. Dessa forma torna-se importante reconhecer que o desenvol-
vimento e a expressão da criatividade não dependem somente dos esforços do 
próprio indivíduo, sendo também importante o contexto em que ele se encontra 
inserido, sendo a escola um dos principais (NAKANO; WECHSLER, 2006). 

Revisões da literatura nacional têm apontado que importantes passos 
já foram dados (NAKANO, 2009; NAKANO; FUSARO; BATAGIN, 2020; 
NAKANO; WECHSLER, 2007; PRADO; ALENCAR; FLEITH, 2016; 
WECHSLER; NAKANO, 2003; ZANELLA; TITON, 2005), mas muito ain-
da falta até que se consiga, efetivamente, trazer a criatividade para o ambiente 
escolar. De acordo com Nakano (2009), muitos estudos e pesquisas têm enfa-
tizado a escola como um ambiente que pode atuar tanto como incentivador 
como inibidor dessa característica. A diferença se ampara nas condições que são 
oferecidas, especialmente se considerarmos que a escola tem papel fundamental 
no desenvolvimento das crianças e jovens, uma vez que é neste meio que o aluno 
poderá explorar, elaborar e testar hipóteses e fazer uso de seu pensamento cria-
tivo (NAKANO, 2009). Há urgência na necessidade de se promover condições 
favoráveis à expressão criadora a fim de que o potencial criativo, presente em 
cada indivíduo, possa se desenvolver de forma mais adequada.

Consequentemente, cada vez mais, estudos que vêm sendo desenvolvidos 
no ambiente educacional salientam a importância da conscientização dos pro-
fessores e futuros professores do papel que exercem junto aos alunos, da necessi-
dade de serem facilitadores de um clima em sala de aula favorável à aprendiza-
gem, assim como estimuladores do potencial presente em cada aluno, de forma 
a criarem um ambiente de ensino-aprendizagem mais propício à produção e não 
apenas à reprodução do conhecimento (NAKANO, 2011). 

Embora os professores valorizem a criatividade, comumente relatam que 
não têm tempo suficiente para se concentrar nela devido a necessidade de se-
guir o currículo regular e preparar os alunos para as avaliações da escola e os 
exames nacionais (MAKSIĆ; JOŠIĆ, 2021). Dessa maneira é importante que a 
criatividade deve ser trabalhada desde a formação de professores para que possa 
ser estimulada em diferentes níveis de ensino, com diversas práticas, incluindo 
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atividades que atendam aos interesses dos próprios alunos. Tais medidas visam 
evitar a situação relatada por Kaufman e Glaveanu (2022), segundo os quais, 
quase metade dos alunos, desde o jardim da infância até os universitários, su-
bestima suas habilidades criativas. Provavelmente por falta de reconhecimento e 
estimulação durante sua escolarização. 

Patston et al. (2021) ressaltam, nesse mesmo sentido, que mais do que 
orientar os professores a serem mais criativos, o oferecimento de instruções espe-
cíficas de como fazer isso, aliada a recursos e ideias tem demonstrado resultados 
mais eficazes. Essa recomendação se mostra importante especialmente se con-
siderarmos que, na maior parte dos casos, os professores acabam focando suas 
aulas no desenvolvimento de habilidades intelectuais, deixando as habilidades 
sociais e emocionais com pequeno espaço no currículo. Entretanto, tais habili-
dades se mostram essenciais para o fomento da criatividade (BENIC ́, 2021). Tal 
situação pode ser constatada diante da valorização de estudantes que se desta-
cam por adquirir, lembrar e aplicar informações memorizadas, características 
que se opõem à perspectiva criativa (CASTILLO-VERGARA et al., 2018). 

Vale também ressaltar que um dos desafios envolve a compreensão de que 
o desenvolvimento da criatividade no âmbito educacional não deve ser visuali-
zado como um esforço restrito somente às escolas, sendo recomendada sua am-
pliação para diferentes contextos educacionais, como espaços de educação não 
formal (entidade assistencial, ONGs, brinquedotecas, centro comunitário, casa 
paroquial), educação a distância, educação supletiva, universidade da terceira 
idade, dentre outros (SILVA; NAKANO, 2012).

Por esta e outras razões torna-se cada vez mais reconhecido o papel que 
os professores exercem nesse processo, atentando para a importância de que se 
familiarizem com as características do pensamento criativo, conhecendo a ma-
neira pela qual as capacidades criativas se desenvolvem, de forma que possam 
identificar os comportamentos e estimular os alunos em direção às suas possi-
bilidades máximas (FLEITH; ALENCAR, 1992). Isso porque é sabido que o 
oferecimento de um espaço, a escola, onde o mesmo possa sentir-se livre para 
pensar e criar acaba por implicar na melhora do rendimento escolar e na capaci-
dade da escola para a formação de valores (NAKANO, 2011). 

Mas para que isso aconteça, sabemos que as mudanças devem envolver a 
revisão do processo de formação dos professores. De modo geral, os cursos de 
formação inicial tendem a preparar tais profissionais para lidarem com o “alu-
no padrão”, o “aluno obediente” e o “aluno passivo”. Dessa maneira podemos 
compreender as dificuldades do professor ao se deparar com alunos bastante 
criativos ou ao se conscientizar das próprias barreiras que impedem a expressão 
da criatividade em seu trabalho. 
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Diversos estudos voltados à investigação das crenças de professores so-
bre criatividade mostraram que, apesar desses profissionais apresentarem uma 
visão positiva sobre esse construto, também possuem concepções equivocadas 
e acreditam em mitos envolvendo, por exemplo, a ideia de que a criatividade é 
importante somente na área artística ou que ela é uma característica genética 
(RENZULLI; BEGHETTO; BRANDON, 2022). Diante dessa situação, um 
trabalho voltado ao desenvolvimento de uma visão mais ampliada do conceito é 
recomendada, através de formações continuadas. Assim, o professor, utilizando 
as técnicas de que dispõe, poderá se sentir mais habilitado a detectar as potencia-
lidades criativas de seus alunos, ajudando-os a se expressarem sua criatividade 
em níveis mais altos no contexto escolar (WECHSLER, 2008) e na utilização 
dessa característica em outros contextos. 

Mostra-se necessário conscientizar os professores acerca da sua impor-
tância na promoção da criatividade em sala de aula. Além de estimular a auto-
nomia, autoconfiança e expressão de ideias diferentes, a permissão de erros cria 
um ambiente seguro para que os alunos participem e cometam riscos, apren-
dendo uns com os outros (MORAIS; MIRANDA, 2021). Dessa forma, torna-se 
evidente a necessidade de estudos acerca da construção de um ambiente escolar 
(e também extraescolar) baseado em oportunidades criativas, desmistificando a 
ideia de que que criatividade é um aspecto individual e, portanto, não influen-
ciado pelo ambiente (MISHRA; RICHARDSON, 2018).

4. Práticas favoráveis à criatividade no ambiente escolar

A literatura tem sugerido que o desenvolvimento da criatividade por meio 
da educação depende das percepções dos professores sobre criatividade, ou seja, 
como eles definem criatividade, percebem alunos criativos e percebem o pa-
pel do ambiente de sala de aula no apoio à criatividade (BENIĆ, 2021). Nesse 
sentido, segundo o autor, apesar dessa característica estar presente em todos 
os indivíduos, apenas professores criativos competentes, motivados, engajados 
na aprendizagem ao longo da vida e focados em explorar novas estratégias de 
ensino criativas acabam atuando de modo a promover o desenvolvimento da 
criatividade de seus alunos. 

Diversas sugestões a serem implementadas pelo professor em sala de aula, 
para estimulação da criatividade dos estudantes, são encontradas na literatura. 
Alguma delas, cujo objetivo principal seria inspirar os alunos, ajuda-los a descobrir 
seus talentos e interesses, potencializar a expressão criativa, ampliar a curiosidade 
intelectual e amor pelo aprendizado são destacadas no Quadro 1, a seguir. 



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

36

Quadro 1. Sugestões para o estímulo à criatividade em sala de aula. 

Autor Sugestões

Piirto (2021) Os professores devem resistir a tendência a usar questões de múltipla escolha 
em suas avaliações, ou seja, aquelas que admitem uma única resposta correta
Os professores devem conhecer os pontos fortes de seus alunos 
O professor deve usar o improviso em sala de aula, mudando a tarefa quan-
do a situação muda
O professor deve procurar desenvolver um clima positivo na sala de aula
Os alunos devem ser incentivados a aprender com o fracasso e com a vul-
nerabilidade
O professor deve usar o humor, de modo a ensinar e envolver os alunos em 
um processo divertido de ensino-aprendizagem
Atividades extracurriculares, tais como música, teatro, arte, dança, língua 
estrangeira e atletismo não devem ser consideradas extras, mas vitais para a 
manifestação de diferentes formas de criatividade 
Técnicas como meditar, desacelerar, prestar atenção e mindfulness devem 
fazer parte do repertório de um professor
A sala de aula deve ser visualizada como um ambiente de aprendizagem 
mútua, onde alunos e professores aprendem juntos
Os alunos devem ser incentivados a improvisar, teorizar, elaborar, discutir, 
explorar, criar, conjecturar, perguntar por que e não apenas se concentrar 
na “resposta certa” ou em decorar informações 

Benić (2021) A aprendizagem e o ensino devem surgir da curiosidade e ter como ob-
jetivo desenvolver o pensamento divergente, a liberdade de expressão e a 
autoconfiança
O objetivo da educação é atender às necessidades dos alunos para que eles 
se sintam bem-sucedidos, aumentando assim sua motivação intrínseca para 
aprender e suas competências, incluindo a criatividade
Além de ensinar aos alunos o conteúdo de uma disciplina, os professores de-
vem preparar os alunos para aprender e resolver problemas por conta própria 
A aprendizagem ativa, individualizando os conteúdos do curso de acordo 
com os interesses dos alunos e implementando uma ampla gama de méto-
dos e técnicas de ensino para envolver os alunos e facilitar o aprendizado 
é recomendada como ferramenta para o desenvolvimento da criatividade

Kaufman e 
Glaveanu 

(2022)

Convidar pessoas da comunidade que são eminentes ou reconhecidas em 
diferentes áreas pode ser uma forma de quebrar o estereótipo de que somen-
te grandes gênios são criativos
Trabalhar para melhorar a metacognição criativa dos alunos, auxiliando-os 
a conhecer seus pontos fortes e limitações criativas
Oferecer, aos alunos, uma gama mais ampla de recursos para ajudá-los a 
pensar e implementar ideias criativas
Incentivar a criatividade no contexto de sala de aula mas, também, motivar 
os alunos a utilizá-la fora dos ambientes educacionais
Desmistificar a ideia de que a criatividade é reservada aos adultos, de modo 
a reduzir a possibilidade do professor ignorar manifestações criativas em 
seus alunos 

Castro 
e Fleith 
(2008)

Valorização de diferentes habilidades em sala de aula
Oferecimento de atividades centradas nos interesses dos alunos
Uso de recursos multimídia
Aulas com questões que permitam mais de uma resposta correta

Fonte: As autoras.
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Partindo-se das sugestões apresentadas, é possível pensar na importância 
dos professores implementarem práticas de aprendizagem flexíveis e lúdicas que 
façam com que os alunos se envolvam na realização das atividades. Como por 
exemplo, a demonstração de situações do cotidiano como forma de explicar um 
conceito ou estimular a solução de um problema. Tais propostas têm se mostra-
do relacionadas a um melhor desempenho e envolvimento dos alunos. Dessa 
forma, através de práticas criativas, os alunos poderão demonstrar suas poten-
cialidades, habilidades e competências, tornando assim, o ambiente escolar um 
local mais agradável que atenda às necessidades e expectativas individuais de 
cada indivíduo (BRAUN; FIALHO; GOMEZ, 2017). 

5. Considerações finais

O presente texto buscou demonstrar a importância da criatividade como 
habilidade a ser desenvolvida no contexto escolar. Os benefícios resultantes 
dessa inserção no contexto citado são inúmeros e se generalizam para outros 
contextos, trazendo contribuições importantes para o indivíduo e sociedade. 
Diversos ainda são os desafios a serem superados a fim de que essa prática se tor-
ne comum nos currículos e espaços escolares, mas importante passos vêm sendo 
dados nesse sentido, especialmente através da publicação de políticas públicas. 
Almeja-se que, em um futuro breve, o potencial criativo dos estudantes possa ser 
explorado em seu nível máximo, preparando-os para resolução de problemas e 
uma atuação mais ativa e questionadora diante da realidade vivenciada. 
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UM OLHAR CRÍTICO SOBRE POLÍTICA 
E PLANIFICAÇÃO LINGUÍSTICAS EM

 ANGOLA E EM MOÇAMBIQUE 

João Muteteca Nauege1

Alexandre António Timbane2

1. Considerações iniciais

Moçambique e Angola compartilham um passado sócio-histórico co-
mum. Primeiro, porque as duas nações são constituídas por povos de origem 
bantu cujas culturas e práticas tradicionais se assemelham; as duas nações têm 
línguas com estrutura comum (sistema linguístico que usa mais de prefixos para 
o gênero; tem vocabulário comum, tem um conjunto de radicais invariáveis a 
partir dos quais a maior parte de palavras se forma por aglutinação de afixos); 
as duas nações foram colônias de Portugal e alcançaram as independências em 
1975; nas duas nações não ocorreu a formação de crioulos de base lexical portu-
guesa, tal como aconteceu na Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.  

É justo realizar um estudo com os dois contextos porque até hoje há 
compartilhamento de informações em nível político, econômico e cultural. As 
músicas e as danças estão aí para comprovar essa irmandade. Não é por acaso 
que os dois países “recusaram” assinar o Acordo Ortográfico (AO) de 1990 e 
atualmente utilizam o AO de 1943 que entrou em vigor em Portugal em 1945. 
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A diferença (em termos de grupos linguísticos) entre Moçambique e Angola se 
localiza na existência de línguas do grupo khoisan em Angola, grupo linguístico 
inexistente em Moçambique3. 

O artigo inicia questionando os usos terminológicos dos termos línguas 
minorizadas, línguas nativas, línguas nacionais e língua oficial. Seguidamente, o 
texto apresenta a situação sociolinguística de Angola e de Moçambique, apontan-
do para os ganhos e perdas pela oficialização de uma língua de origem europeia. 

O nosso estudo procura apresentar um olhar crítico sobre política e pla-
nificação linguísticas em Angola e Moçambique, dado que o multilinguismo 
nos dois países é um dos factores que deve ser levado em conta para uma pla-
nificação e política linguísticas que respeitem os direitos linguísticos à luz da 
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996). Note-se que ao longo do 
estudo, procurámos esclarecer conceitos muitas vezes confundidos, por serem 
muito próximos, tais como línguas nacionais e línguas nativas, que a nosso ver, 
nas duas realidades a que o estudo refere, devem ser vistos de formas distin-
tas, pois, em ambos os países, Angola e Moçambique, o Português configura-se 
como uma autêntica língua nacional pela sua abrangência territorial, ao passo 
que as línguas nativas de Angola e de Moçambique de origem africana nem 
sempre cobrem uma parte considerável dos respectivos territórios, mas sim uma 
província, município ou mesmo comuna.

Ressalte-se, também, que algumas das línguas nativas de Angola e 
Moçambique são transnacionais, ou seja, são faladas não só em Angola e 
Moçambique, como também nos países com os quais partilham fronteiras, caso 
para dizer que as fronteiras políticas nem sempre coincidem com as fronteiras 
linguísticas. Em respeito a Declaração Universal dos Direitos linguísticos, as 
línguas nativas de Angola e Moçambique poderiam também ser cooficiais com o 
Português e não continuarem a ser relegadas para o plano secundário em relação 
ao Português, que, curiosamente, sem imposição legal atualmente dos governos 
dois países (Angola e Moçambique) as diferentes línguas africanas destes países 
servem apenas de comunicação oral e a micro-nível.

2. Situação sociolinguística de Angola e de Moçambique

Antes de avançarmos sobre as línguas de Angola e de Moçambique, preci-
samos apresentar alguns problemas sobre o estudo das línguas nos dois contextos: 
O primeiro é que não existe um número exacto (fechado) de línguas, uma vez que 

3 Mas há resquícios das línguas khoisan em algumas línguas do Grupo Tswa-Ronga (S50). É 
o caso dos verbos tlamela (encostar), kutlanta (desprezo por meio da onomatopeia), kutleka 
(agitar pessoas para a briga/luta) e o substantivo tlomdo (pensamento/cérebro). Essa in-
fluncia veio das línguas sul-africanas que têm rastos linguísticos do povo khoi e san.
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os estudos estão sendo desenvolvidos. Enquanto os estudos se desenvolvem seria 
prudente trazer um dado provisório, isto é,  “existe cerca de tantas línguas”. O se-
gundo problema é que os recenseamentos da população realizados pelos Institutos 
de Estatística (de Angola e de Moçambique) pecam por não incluir perguntas 
importantes na elaboração dos seus questionários, o que significa que a coleta não 
chega a atingir os interesses da situação sociolinguística. Por exemplo, nos resulta-
dos do INE-Angola (2014) não se sabe quantas pessoas falam o português como 
língua materna, língua segunda, estrangeira ou qual é o quantitativo dos falantes 
das línguas do grupo khoisan porque não foi colocada a pergunta sobre essa ques-
tão e nem houve interesse político de recensear comunidades isoladas. Aliás, estão 
em falta estudos aprofundados sobre as línguas do grupo khoi e san em Angola. 

O terceiro problema (que influencia na determinação do número total 
das línguas) resulta da definição do que é, e do que não é língua para os povos 
de Angola e de Moçambique. Os limites das línguas xitswa, xironga e xichan-
gana do Sul de Moçambique não são perceptíveis para o linguista porque am-
bas usam o mesmo léxico, enfim, a mesma gramática. Sob o ponto de vista do 
linguista, um sistema linguístico pode ser considerado uno, mas para os falan-
tes pode ser considerado diferente. Por exemplo: as línguas do grupo tswa-ron-
ga (S50), quer dizer xitswa (S51), xironga (S51) e xichangana (S.53) (segundo 
GUTHRIE, 1948) em Moçambique são inteligíveis compartilhando o mesmo 
léxico-semântico, a mesma estrutura morfossintática, pragmática, mas são con-
sideradas línguas diferentes. Então, a definição de língua para estes povos vai 
além da definição linguística concebida em teorias ocidentais. Por exemplo, a 
língua é a expressão de um conjunto de práticas culturais; é resulta da concep-
ção do mundo de um grupo, podendo ser usada para construir ou quebrar laços 
sociais. Ela serve como uma dica social para a formalidade ou informalidade 
de uma situação e para o grau de intimidade social ou distância entre as pesso-
as que falam. Uma língua é uma estrutura complexa que exprime as ideias de 
seus falantes, e uma ferramenta necessária para a compreensão dessa estrutura e 
das concepções dos seus falantes sobre o MUNDO (RADFORD ET AL. 2009; 
BAKER & HENGEVELD, 2012; GENETTI & ADELMAN, 2019).

Diante do exposto, o que não é língua para o pesquisador, pode ser língua 
para a comunidade que a fala. O conceito de língua ultrapassa os limites esta-
belecidos por Saussure e outros linguistas da época, porque o elemento cultura 
entra em jogo. Talvez o elemento fonológico seja diferenciador dessas línguas, o 
que para Saussure não faria sentido. O professor Ataliba Castilho, pesquisador e 
autor da Gramática do português brasileiro, é feliz ao afirmar numa entrevista4 
que a tarefa da linguista não é de julgar, mas sim é de descrever o que ouve ou vê 

4 https://www.youtube.com/watch?v=NxQmBBgPrp8&t=3s
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da comunidade de fala. O linguista não é autoridade na língua. O linguista não 
é dono da língua, da variedade e nem deve ‘dar palpites’ sobre como deveria ser. 
A abordagem multisistêmica da língua defende que tudo vem da conversação. 

Cole (1961, apud PEDRO, 2014), Ngunga (2015), Petter (2015) demons-
traram essa hesitação nos seus estudos ao mostrar que não é fácil mostrar o 
limite entre língua, variedade, dialeto e variante. Este não é o único estudo que 
não indica com exatidão o número total de línguas faladas em Angola e em 
Moçambique porque os estudos (descritivos, antropolinguisticos, sociolinguis-
ticos mais profundos baseados em teorias africanas na visão afrocentrada), ain-
da estão sendo realizados. Teorias focadas no eurocentrismo são incapazes de 
apontar e oferecer esses limites de forma clara porque língua é também cultu-
ra e tradição. Esta problemática é apresentada na obra de Nurse e Philippson 
(2003) ao estimar que na África há cerca de 2000 línguas. Seus estudos não con-
seguem apontar com exatidão devido aos argumentos que aqui apresentamos. 
Retomaremos debates ineterentes as diferenças entre língua e dialeto que intri-
gam na determinação do que é, e do que não é língua. Timbane e Tamba (2020) 
levantaram esta problemática mostrando que a Guiné-Bissau tem cerca de 15 
línguas, São Tomé e Príncipe com cerca de oito línguas, Cabo Verde com duas, 
Guiné Equatorial com cerca de 12 línguas (segundo LEVISKI e TIMBANE, 
2020), Portugal com três línguas, Macau com mais de sete línguas (Teixeira-E-
Silva; Lima-Hernandes, 2014,), Timor Leste com cerca de 16 línguas (segundo 
Albuquerque, 2010). Somando as línguas em toda a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) estima-se em cerca de 297 línguas dentre as orais e 
as de sinais, nacionais e transnacionais. O mapa a seguir ilustra a ligação entre 
língua e etnia, o que reforça os laços entre a língua e as tradições.

Mapa 1: Povos e línguas nacionais de Angola

Fonte: Jornal de Angola (2013).
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O panorama linguístico de Angola é complexo e o multilinguismo é mais 
comum do que o monolinguismo. O multilinguismo nunca foi problema para 
os povos africanos porque isso é da sua própria natureza. Existe no seio dessa 
sociedade um planejamento linguístico forte para promover e incentivar a apren-
dizagem. Por exemplo, um jovem da etnia ndonga que fala a língua xindonga 
quando quer casar com uma moça da etnia kongo precisa aprender o kikongo. 
Isso é uma política e planejamento linguísticos e visa de certo modo promover e 
perpetuar a língua da ancestralidade. Desde o ponto de vista linguístico, a língua 
é uma herança justa e indelével de uma etnia e que nem sempre é rotulada como 
dialeto ou variante de uma língua, como afirma Ferreira et. al. (1996, p. 482): 

nem sempre é fácil estabelecer fronteiras entre estas duas realidades, porque, 
com o passar dos anos, aquilo que era um dialecto pode tornar-se de tal modo 
preponderante em relação aos dialectos seus vizinhos que passa a funcionar 
como língua de referência. Do mesmo modo, aquilo que era inicialmente uma 
só língua, embora sempre com variações de alguma ordem, pode, por razões 
históricas e geográficas, por condições melhores ou piores de comunicação, 
fragmentar-se em variedades que passam a evoluir separadamente tornando-
-se por sua vez dialectos ou línguas, conforme as circunstâncias.

Assim, valores estritamente linguísticos não são associados à distinção de 
um dialeto de uma língua, mas podem evocar-se razões geográficas, sociocultu-
rais, políticas, históricas e econômicas, ou seja, alheias à linguística como sendo 
razoados para diferenciar o dialeto da língua. Note-se que o dialeto sempre se 
relaciona sempre à uma língua e não de línguas diferentes, quer dizer, o dialeto 
que se sobrepõe ao outro passa a ter o estatuto de língua, o que, em si, nos permi-
te inferir que são noções que devem ser relativizadas. Em Angola se fala inglês, 
o árabe, as línguas gestuais (línguas de sinais) e o francês. As línguas francesa e 
inglesa resultam da política linguística que considera como línguas estrangeiras 
modernas. Outra razão é originada pelo fato de o país fazer fronteira com vários 
países anglófonos e francófonos. A língua árabe que é restrita à mensagem do 
alcorão. As línguas de sinais, também, são ensinadas em Angola, embora sendo 
em zonas urbanas faltando expandir o seu ensino para as zonas rurais. 

Moçambique tem cerca de vinte línguas, tal como veremos no mapa 2. A 
maioria das línguas faladas em Moçambique é do grupo bantu. Algumas línguas 
são transnacionais como é o caso de suahili, isizulu (também falado no reino da 
Suazilândia), xichangana (Também falado no Zimbabwe e na África do Sul) e 
shona (também falado no Zimbábue e Zâmbia). Para além do inglês e do francês 
como línguas estrangeiras modernas (de ensino obrigatório nas escolas primá-
rias e secundárias), em Moçambique se fala línguas asiáticas: árabe, hindu, guja-
rati, urdu e mandarim por grupos populacionais bem restritos. O mapa a seguir 
mostra a distribuição das línguas ao longo do país.
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Mapa 2: Distribuição das línguas africanas em Moçambique

Fonte: p. Ngunga (2015, p. 55).

De cima para baixo da legenda do mapa se observa: kiswahili, ximwa-
ni, shimakonde, ciyao, emakhuwa, ekoti, elomwe, echuabu, cinyanja, cisenga, 
cinyungwe, cisena, xitswa, sitsonga(xichangana), gitonga, cicopi, xironga, suazi 
e zulu. As línguas bantu moçambicanas são línguas oficiais da cultura, dos ri-
tos de iniciação/de passagem, das cerimônias tradicionais (casamentos, festas, 
inaugurações, debates públicos, evocação dos antepassados, etc.) e da aquisição 
das práticas locais. A população tem realizado muito esforço na preservação 
destas identidades especialmente nas zonas rurais. Esse esforço já não é obser-
vável nos políticos. Colocar o português como a única língua oficial, segundo a 
Constituição da República, é afirmar que as outras não têm poder. Está sendo 
realizado em regime experimental, uma educação bilíngue que visa revitalizar e 
expandir essas línguas especialmente nas zonas rurais. Recenseamentos realiza-
dos em 1980, 1997, 2007 e 2017 mostram o aumento de falantes do português ao 
longo dos anos. Esse aumento reduz o número de falantes das línguas africanas:
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Quadro 1: Crescimento do português como língua materna (L1) e Língua segunda (L2) 

Fonte: INE-Moçambique (2019, p.64 e 68)

O crescimento percentual que se observa no quadro só reforça a com-
preensão de que o português procura ganhar o seu espaço, uma vez promovido 
pelo poder e pelas ‘ideologias, políticas e práticas diglóssicas adoptadas neste 
país, sobretudo após a independência’. Os dados do quadro deixam claro o pe-
rigo que as línguas bantu moçambicanas incorrerão ao longo das próprias dé-
cadas. Se não houver políticas linguísticas claras, as línguas africanas correm o 
risco de desaparecimento, especialmente nas áreas suburbanas e urbanas. 

3. Embates sobre os termos línguas “minorizadas”, “Línguas nativas” ou 
“nacionais” ou “oficiais”

Por razões ideológicas, estes conceitos têm criado impasses e/ou equívocos 
nos seus usos em espaços acadêmicos e não só. Procuraremos trazer algumas re-
flexões sobre estes conceitos por forma a que possamos caminhar firmes sobre o 
que entendemos, tendo em conta o contexto sociolinguístico africano. Angola e 
Moçambique são países caracterizados por um mosaico etnolinguístico complexo 
que ainda carece de pesquisas descritivas sobre as suas línguas, variantes e varieda-
des de forma mais acurada, o que permitirá a compreensão da situação linguística 
real das duas nações. A guitarra é um instrumento de música e não é a música, o 
livro é um instrumento para obtenção do conhecimento e não é o conhecimento 
em si, a lâmpada é um instrumento para iluminação e não é clareza, a bola é 
um instrumento para esporte e não é o esporte em si, logo, a língua não pode ser 
instrumento de comunicação. A língua é a própria comunicação. A língua não 
pode ser instrumento, porque ela se materializa na comunicação. É na comunica-
ção onde essa língua se revela, o que Ferdinand de Saussure chamou de ‘langue’. 
Sendo a língua, uma construção social, cabe a sociedade determinar caminhos e 
qualidades do seu uso. Isso nos leva ao conceito de língua “minorizada”. A língua 
não pode ser minoritária. Não existe uma língua natural minoritária5, tal como 
apontam Pansau e Timbane (2020, p.93) quando afirmam que 

O conceito de língua minoritária em contexto africano é complexo. O 
termo minoritário se refere a uma quantidade, isto é, a um número em 

5 Etimologicamente a palavra provem do latim mĩnor, õris e é relativo a minoria. Minoria: 
condição do que é numericamente inferior a outro (HOUAISS, 2009, p.1295).
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contexto europeu. A quantidade de falantes em contexto africano não é 
calculada por meio do número dos seus falantes, até porque o recensea-
mento é artificial e moderno. As línguas consideradas minoritárias em 
contexto eurocêntrico são consideradas majoritárias pelos grupos étnicos 
a depender da importância dessa língua para as suas tradições, culturas e 
práticas culturais. Outrossim, o cálculo da língua minoritária ou majoritá-
ria tem a ver com a noção do mundo. A visão do mundo para um grupo 
étnico de visão tradicional é diferente da visão do mundo em contexto 
moderno. Enquanto que para um eurocentrista o mundo constitui um am-
plo universo de pessoas geograficamente localizadas, para um membro de 
uma etnia, o mundo corresponde aos indivíduos (visíveis e invisíveis) que 
fazem parte da sua comunidade. Os conceitos majoritários versus minori-
tários foram impostos pelo colonialismo e refletem uma visão do mundo 
diferente daquele que os africanos enxergam.

Desta forma, as línguas africanas não podem ser classificadas por meio 
do número de falantes. A contagem não faz sentido porque “vivos” “mortos” 
falam/usam a língua. Há uma comunicação uso permanente da língua entre 
“vivos” e “mortos”. A “Língua nacional” é um termo da política linguística6 
adotado para designar todas as línguas usadas num determinado espaço geopo-
lítico e que não são classificadas como “estrangeiras”. Essa “língua nacional” 
pode ser falada em outros territórios. Por exemplo, o kikongo em Angola é uma 
língua falada na República do Congo e na República Democrática do Congo. A 
língua suaili em Moçambique é falada na Tanzânia e no Quênia. Isso acontece 
porque as fronteiras linguísticas são diferentes das fronteiras políticas. 

Deixamos clara a nossa posição em relação a este conceito: língua estran-
geira é o idioma que é reconhecidamente pertencente aos falantes e povos de ou-
tro país demarcado geopoliticamente ou nação.  Ainda que o conceito “nação” 
seja discutível é importante pensarmos na estrutura organizativa dos povos afri-
canos Limoncic e Martilho (2017) explicam que se usa o termo “nações” para 
se referir territórios pré-estabelecidos na Conferência de Berlim (1884-1885) que 
formaram os 53 países africanos7. Sendo assim, chamam-se “línguas nacionais” 
aquelas que são consideradas pela política linguística, como autóctones8 e ma-
ternas de grupos populacionais de um determinado país. Por exemplo, as lín-
guas do grupo bantu e khoisan são geralmente aceites como línguas nacionais 

6 É como língua materna. É outro termo técnico porque nem sempre a língua materna da 
criança corresponde a língua da mãe. Isso significa que materna é a língua primeira da 
criança e não de um dos parentes.

7 O 54º país, o Sudão do Sul surgiu em 2011 e não foi obra dos Europeus na Conferência de 
Berlim. Resultou de guerra civil que obrigou a divisão do Sudão em Norte e Sul. É impor-
tante deixar claro que o conceito “país” é um conceito europeu, que surgiu em contexto da 
Conferência de Berlim e não faz sentido em contexto dos povos bantu. 

8 Segundo Houaiss e Villar (2009, p. 224) “que ou quem é natural do país ou região em que 
habita e descende das raças que ali sempre viveram, aborígene, indígena”
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para os contextos de Angola e de Moçambique.
Nas cidades, muitos angolanos falam português como língua materna. 

O aumento do número de falantes do português como língua materna resulta 
da política linguística traçada pelo governo angolano, no período pós-colonial 
que considerava que o português é “língua de união”. Essa ideologia também 
foi observada em Moçambique, relatada na obra de Firmino (2005). Na óptica 
de Cristóvão (2008, p. 606, grifo nosso), língua nacional “é uma língua falada 
em determinado território que, por plasmar marcas de uma herança específica 
ou código de afirmação de originalidade ético-cultural, pode configurar um ele-
mento caracterizador de uma consciência nacional e, nos casos mais evoluídos 
ser suporte de uma expressão literária autónoma.”

Grifamos a palavra “evoluídos” para destacar que não concordamos com 
Cristovão (2008) com relação ao uso dessa palavra porque entendemos que as 
línguas naturais não possuem “evolução”. Elas são como são a depender da 
forma como a comunidade de fala estabelece os seus parâmetros no sistema lin-
guístico. Nesta pesquisa, fica clara a ideia de que não existe uma língua natural 
mais evoluída que a outra. Cada língua tem as suas características peculiares do 
sistema linguístico e isso não significa nenhum atraso nem evolução. Apenas 
significa a satisfação linguística da comunidade de fala em questão. 

Em função da dinâmica que as sociedades sofrem, o português falado em 
Angola e em Moçambique tem ganhado características próprias que se coadunam 
com a realidade na qual é falado, as características ou marcas próprias do portu-
guês em Angola e Moçambique são cada vez mais visíveis naquilo que se poderia 
chamar de processo de elaboração e codificação próprias apresentadas pelos escri-
tores angolanos e moçambicanos nas suas obras literárias, essas marcas, sem dú-
vidas, indiciam um claro processo de nativização da variedade língua portuguesa. 

A questão ‘português, língua nacional’ coloca em evidência questões de 
ordem política, histórica, questões de patriotismo, de nacionalismo, de sentimento 
ou de acolhimento. Os 71,15% de angolanos (INE-Angola, 2014) que falam o por-
tuguês possuem traços linguísticos de uma ou várias línguas autóctones. Nas cida-
des, mais de 85% de angolanos fala português e ela já é língua materna de vários 
angolanos. Português é, sem dúvida, uma autêntica “língua nacional em Angola 
de origem europeia”. No caso de Moçambique, dados de INE-Moçambique de 
2017 mostram que 60,3% da população moçambicana fala o português como 
segunda língua e 16,5% a falam como língua materna especialmente nas zonas 
urbanas. Esses dados de Angola e de Moçambique só nos levam a concluir que a 
política linguística contribuiu para que isso acontecesse, uma vez que esta língua 
serve para o ensino formal e para o funcionalismo público em todas as regiões/
províncias de Angola e de Moçambique. O conceito línguas bantu é um termo 
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linguístico criado por linguistas para designar um grupo de línguas com caracte-
rísticas comuns. Segundo Kukanda (1986, p. 6), o termo bantu “designa o con-
junto de populações da África subequatorial que falam línguas da mesma família, 
embora pertencendo a tipos étnicos muito diversos, designando o ser humano por 
muntu no singular e bantu no plural.” O termo ‘bantu’ é usado nos estudos da 
linguística africana para se referir a um grupo de línguas compostas por cerca de 
600 línguas faladas por pouco mais de 220 milhões de pessoas numa vasta região 
da África contemporânea. Chimbutane (1991) e Dimande (1991) apresentam uma 
discussão profunda sobre o termo “bantu” mostrando a relevância da preservação 
do termo nos estudos das línguas africanas. 

Na verdade, o que temos são línguas do grupo bantu, línguas do gru-
po khoisan, línguas europeias (o francês e o inglês) no contexto de Angola e 
Moçambique. Já o português (neste contexto) não é considerado como língua eu-
ropeia, mas sim de origem europeia. Portanto, o português é uma língua angola-
na e moçambicana de origem europeia. Essa constatação pode não ser visível no 
seio de desavisados. Os angolanos e moçambicanos nacionalizaram-a atribuin-
do o título de “língua oficial”, segundo Art.19, da Constituição da República de 
Angola (2010) e Art.10º da Constituição da República de Moçambique (2004). 
Quando se fala de “línguas nacionais” estamos falando do português (também), 
das línguas bantu e línguas khoisan. O termo “nacional” liga-se ao território 
geopolítico chamado Angola, e o português faz parte.

Mas a História de África deixa clara a ideia de que os povos bantu che-
garam aos territórios que hoje são designados Angola e Moçambique por meio 
da vida nômade destes povos. Desta forma, compreende-se que o termo “lín-
gua nacional” só fez sentido após a criação de uma “nação” por meio da divi-
são da África. Não é por acaso que o kikongo é “língua nacional” dos povos 
da República de Angola, da República Democrática de Congo, da República 
de Congo e da República do Gabão. É uma língua “nacional” para várias na-
ções. O mesmo se pode dizer da língua Swahili que é língua “nacional” de 
10 países: Quênia, Comores, Zâmbia, Uganda, Tanzânia, Ruanda,  Burundi, 
Moçambique, República Democrática do Congo, Sudão do Sul. A partilha de 
África não teve em conta a organização natural dos grupos populacionais, que 
são as etnias. A noção “país/província” é uma noção europeia, decidida na 
Conferência de Berlim (1884/1885). Mesmo após das independências, os afri-
canos se conformaram com a partilha efetuada na Conferencia de Berlim. A 
nacionalidade da língua é diferente da nacionalidade do individuo. A língua 
pode ter várias nacionalidades legítimas, reconhecidas pelos falantes. Os limites 
linguísticos são diferentes dos limites geopolíticos. 

Defendemos que o português é uma língua “nacional de angola”, tal 
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como o kimbundu, kikongo, umbundu, etc. Não só porque a ‘nacionalidade’ da 
língua portuguesa foi batizada pela constituição no seu Art. 19 da Constituição 
da República de Angola (2010). As línguas dos grupos bantu e khoisan são lín-
guas nacionais angolanas de origem africana, enquanto que a língua portuguesa 
é uma língua angolana de origem europeia. A mesma análise do português de 
Angola se estende para a realidade do português moçambicano. 

Esforço análogo deveria ser feito em relação ao português, assumindo-o 
como uma língua nacional, por tudo que ela representa para a congregação das 
diferentes nações bantu que compõem, hoje, a nação angolana e a moçambica-
na. O português afigura-se já como um importante elo de diversas culturas em 
Angola, dada a sua multifuncionalidade em todas as esferas social, econômica 
e política, lato senso. Por isso, o seu percurso histórico como língua ex-colo-
nizadora não deve pesar nem tão pouco servir de empecilho no que respeita à 
sua assunção natural como uma língua nacional de Angola, embora sendo de 
origem europeia. Aliás, excetuando as línguas khoisan, nenhuma outra língua 
é nativa de Angola. Todas vieram pelo processo da expansão e imigração das 
nações bantu, tal como Greenberg (2010) e Sow e Abdulaziz (2010) apontam.

A assunção do português como uma língua nacional em Angola de ori-
gem europeia é uma tendência irreversível. O que dá azo à nossa alocução são 
os dados que atestam que o português é falado por cerca de 71,1% da população 
angolana, sobretudo nas zonas urbanas, como sabemos, até ao momento, as 
que concentram maiores aglomerações populacionais que resultara entre ou-
tros factores da guerra que grassou o país. Em função dos dados censitários de 
2014, parte significativa da população angolana, sobretudo a mais jovem tem o 
português como língua materna, pondo em relevo, em muitas circunstâncias, o 
surgimento de uma situação de bilinguismo subtrativo.

Os dados censitários acima dão conta da produtividade e hegemonia que 
o português apresenta, pois, deve notar-se que a progressiva aquisição por parte 
de angolanos e moçambicanos do português como língua materna em ambos 
os países, já não acontece como foi no passado (imposição do regime colonial 
português), mas sim a galopante aquisição do português como língua materna 
para muitos se deve, sobretudo, ao prestígio, multifuncionalidade e estatuto de 
oficialização que goza, facto ainda não verificado em relação às línguas africa-
nas de Angola e Moçambique. 

Em nosso entender, estas condições propiciam, que natural e espontanea-
mente, se sobrevalorize o português e como consequência se dê a sua nacionali-
zação como uma língua angolana e moçambicana de origem europeia, com todas 
as suas particularidades morfossintáticas, fonético-fonológicas e léxicas. Os estudos 
sociolinguísticos das variedades do português de Angola e de Moçambique são de 
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suma importância porque aproximam as variedades dos reais usos da língua nesses 
espaços geográficos. Deste modo, o português está em contato mais ativo e perma-
nente com as línguas africanas de Moçambique e de Angola, daí a imperiosa neces-
sidade de ser descrito tal qual é falado originalmente nos dois contextos. É verdade 
que existe alguns estudos já divulgados sobre as variedades do português, pesquisas 
de graduação e pós-graduação, mas falta a sistematização por forma a que se possa 
produzir uma gramática da variedade local do português. Só os estudos descritivos e 
sistemáticos poderão nos conduzir para uma normatização das variedades moçam-
bicana e angolana do português, assim como a criação dos dicionários que retratam 
essas variedades. O português precisa de uma normatização da variedade por forma 
a que possa atender as realidades sociolinguísticas dos países. 

4. A língua oficial

Uma “língua oficial” é aquela que é escolhida pelos políticos e governos 
como língua de uso obrigatório na burocracia e em situações formais de comu-
nicação. A língua oficial não é escolhida pelo povo porque se assim fosse, os 
povos obrigariam que suas línguas fossem oficiais. As comunidades conhecem a 
importância, o valor das suas línguas. No caso de Moçambique e de Angola, os 
“representantes do povo” (deputados/políticos) usaram das suas prerrogativas 
legais para escolher a língua portuguesa. Só que a língua escolhida é diferente 
da língua das suas origens. Os políticos em período de campanha, normalmente 
usam línguas africanas, quer dizer, as línguas que efetivamente são faladas pelas 
comunidades. Isso mostra que eles estão conscientes da relevância das línguas 
autóctones em campanha, mas as mesmas já não têm direito a ser utilizadas em 
contextos formais da burocracia. Os discursos escritos e orais para a nação têm 
sido proferidos ou escritos em língua oficial. 

Para que uma língua seja oficial só precisa que haja uma vontade política. 
Só isso, porque o resto será conseguido por meio da força legal. Não se justifica 
que as línguas bantu não sejam oficiais nos espaços onde elas ocorrem, se enten-
dermos a língua como “o património mais valioso de qualquer grupo social ou 
povo” (NAUEGE, 2017, p.39). Não existe nenhuma língua natural sem gramá-
tica. As línguas africanas são capazes de exprimir ideias completas, têm gramá-
ticas (tal como o português) e podem servir para a oficialidade desde que haja 
interesse e respeito pela cultura por parte das autoridades governamentais. Não 
existe uma língua superior que a outra. Não existe uma língua natural inventada 
para atender à ciência. Todas as línguas se adaptaram à ciência. Acreditamos 
que as línguas africanas faladas em Angola e em Moçambique podem adaptar-
-se a essa demanda. O estudo de Pedro (2014) propõe alguns caminhos possíveis 
para que as línguas autóctones não estejam em perigo:
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(i) combater os discursos que procuram colocar a diversidade das línguas 
nacionais como ameaça à unidade nacional, pois é possível a unidade na 
diversidade; (ii) desenvolver as línguas nacionais com vista à sua utilização 
nos vários domínios da vida nacional, em particular no ensino e na comu-
nicação social; (iii) erradicar o analfabetismo através da alfabetização em 
línguas nacionais, sobretudo ao nível dos adultos; (iv) integrar as línguas 
nacionais nos planos de desenvolvimento nacional. 

Para além de Pedro (2014), Ki-Zerbo (2006) questiona na sua obra “Para 
quando África?” afirmando que não acredita que se possa alfabetizar os afri-
canos sem recorrer as línguas africanas, e que “...nenhum povo se desenvolveu 
unicamente a partir do exterior (...) na realidade todo o mundo se desenvolveu 
de forma endógena...” (KI-ZERBO, 2006, p.149). Estas afirmações reforçam 
a necessidade da valorização das línguas locais, tal como a UNESCO (1996) 
aponta na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. 

As línguas faladas em Angola e em Moçambique precisam de ser valori-
zadas na prática. Precisam de ser consideradas como oficiais nas regiões onde 
são faladas. Precisamos insistir na necessidade de desenvolver estudos que vi-
sam descrever essas línguas. Sem querermos ser futuristas, entendemos que a 
não oficialização das línguas africanas pode ameaçar a existência dessas línguas. 
Dados dos recenseamentos anteriores mostram um acentuado decréscimo do 
número de falantes de línguas africanas em favor do português. Não se pode 
aceitar que haja uma única língua nesses países- o português. 

A educação bilíngue pode ser um passo importante rumo ao resgate, valo-
rização e expansão das línguas autóctones. Seria importante que se caminhasse 
muito rapidamente para a produção de gramáticas e dicionários nas línguas es-
colhidas para o ensino bilíngue. O mapeamento, o conhecimento do status quo de 
cada uma das línguas faladas em Angola e em Moçambique, estariam a conferir a 
devida valorização factual e não um mero perfume político das entidades locais. A 
inserção das línguas africanas de Angola e Moçambique nos seus respectivos sis-
temas de ensino confere, mesmo que não se perceba, o estatuto oficioso de línguas 
de escolarização, de ciência, de cultura e garante-se a sua não extinção.

O futuro e o presente das línguas africanas faladas em Angola e em 
Moçambique depende de decisões políticas. Em Angola, ainda não são línguas de 
ensino. Em Moçambique são usadas na educação bilíngue ainda em regime expe-
rimental. As línguas africanas precisam de ser protegidas, ensinadas e respeitadas 
para que continuem vivas no seio da sociedade, até porque são manifestação da 
cultura e da identidade.  Hoje, a língua portuguesa é de todo lusófono e é parte 
integrante das culturas dos povos de Angola e de Moçambique. Toda a política e 
planejamento linguísticos quer da variedade portuguesa, quer das línguas africa-
nas de Angola e de Moçambique precisam de uma harmonização e normatização.  
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5. Como ficam a política e planificação linguísticas em Angola e em Mo-
çambique

Antes de mais é necessário diferenciar a política do planejamento lin-
guístico. Segundo Severo (2013) a política linguística se dedica a “...prática de 
caráter estatal-legislativo, debruçando-se, por exemplo, sobre a oficialização de 
línguas, a escolha de alfabeto para a representação gráfica de uma língua, a 
hierarquização formal das línguas (línguas de trabalho, oficiais, nacionais, por 
exemplo), entre outros...” (Severo, 2013, p. 452). Por outro lado, o planejamento 
linguístico se dedica aos usos práticos, quer dizer, está “... focado a implementa-
ção das decisões sobre a língua através de estratégias (políticas), como as políti-
cas educacionais...” (SEVERO, 2013, p. 452).

Política linguística, segundo Calvet (2007) é um conjunto de escolhas 
conscientes, que dizem respeito às relações entre línguas e vida em sociedade; 
ao passo que a planificação linguística tem que ver com a implementação ou a 
práxis das políticas linguísticas adotadas, quer dizer, é a consumação do pla-
neado. Mateus (2010) define política linguística como o conjunto de ações defi-
nidas e levadas a efeito pelas autoridades governamentais de uma comunidade 
ou país, ações que visam oferecer benefício individual e colectivo dos cidadãos. 
Essa língua investe-se de poder, passa a ser referência para o uso e avaliação do 
desenvolvimento psicológico, cultural e social. De acordo com Mateus (2010), a 
política da língua determina em quais contextos se deve usar a língua, como se 
deve ensinar e como aumentar a autoconfiança dos falantes permitindo a comu-
nicação fluente e segurança nas práticas formais. 

Do ponto de vista jurídico, a Constituição da República de Angola (2010, 
p.9) define no seu artigo 19º que “1. A língua oficial da República de Angola é o 
português.”; “ 2. O Estado valoriza e promove o estudo, o ensino e a utilização 
das demais línguas de Angola, bem como das principais línguas de comunicação 
internacional.” No seguimento da política e planificação linguísticas, aprovou-se 
em 2011, o Estatuto das Línguas Nacionais, com intuito de regular a situação lin-
guística do país, delimitando as línguas passíveis de serem utilizadas pelo Estado, 
bem como incentivando o estudo e investigação de outras línguas desde o ponto 
de vista científico. Destaca-se também a necessidade de se definir uma política de 
inserção das línguas nacionais (exceto o português) no sistema de ensino, sua pro-
moção, valorização e o seu uso em actos de administração e nos meios de comu-
nicação social (cf. Projecto de Lei Sobre o Estatuto das Línguas Nacionais, 2011). 

Observa-se, também, que o censo de 2014 impulsionou no conhecimento 
da situação linguística de Angola, com o qual se chegou a aferir estatisticamente 
a distribuição das línguas faladas em Angola e o lugar cada vez mais centra-
lizador do português que vai ocupando no panorama linguístico angolano. A 
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política linguística lida com as ações legislativas que um determinado estado 
atribui às suas línguas, quer sejam, quais as línguas majoritárias ou minoritárias 
e em quais contextos podem ou devem ser usadas, permitindo que os cidadãos 
as usem conscientes; o planejamento/planificação linguística é a gestão em ter-
mos práticos do uso. Trata-se de ensino, exigência em documentos oficiais e na 
interação oficial. Calvet (2007) e Mateus (2010) e Oliveira (2017) são unânimes 
ao afirmar que é função do Estado adotar política e planificação linguísticas que 
vão de encontro à realidade sociolinguística do seu povo. Neste momento, a cul-
pa da não oficialização das línguas africanas já não é mais do colono, pois tanto 
Angola quanto Moçambique têm mais de quatro décadas de independências e 
fizeram muito pouco em favor das línguas autóctones.  Uma política linguística 
positiva é aquela que deve tomar em conta as particularidades das principais lín-
guas nativas faladas no país, atribuindo-lhes o estatuto oficial e nacional, atitude 
que traz a autoestima dos cidadãos e na inserção do sistema de ensino (primário 
e secundário). A Repúbica da África do Sul é exemplo dessa política.
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O AUMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES NO PERÍODO DA PANDEMIA PELA 

COVID-19: SUBSÍDIOS PARA OS EDUCADORES NA 
ABORDAGEM DOS TEMAS CONTEMPORÂNEOS

Eunice Nóbrega Portela1

Dirce Maria da Silva2

Hilsa Nóbrega Silva3

1. Introdução

Em 2020, o anúncio oficial emitido pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), da ocorrência da pandemia de nível global ocasionada pelo novo 
Coronavírus, Sars-Cov-2, instituiu protocolos de Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional (ESPII), de pronto acatados em escala mundial, 
conforme determinado por Regulamento Sanitário Internacional, para todos os 
países e regiões do mundo. Com isso, as nações envidaram esforços para a ado-
ção de contenções da doença, dentre eles a instituição do lockdown, isto é, o iso-
lamento social, para a contenção da propagação do agente etiológico e redução 
dos índices de contaminação e óbitos.

De forma contraditória, o isolamento não representou mais segurança 
e proteção para as mulheres brasileiras. O índice de violência cresceu nos últi-
mos dois anos, período que corresponde à pandemia pela Covid-19. Nesse sen-
tido, como um problema de ordem social, a violência é assunto de interesse 

1 Doutora em Educação com ênfase em Psicologia Social pela Universidade de Brasília. 
Mestre em Educação. Pós-Graduada em Administração Escolar, Psicopedagogia Clíni-
ca e Institucional e Neuropsicologia Clínica. Especialista em Orientação Educacional. 
Graduada em Pedagogia pela Universidade de Brasília. Pós-Doutorado Profissional em 
Psicanálise. Escritora, Pesquisadora, Palestrante, Consultora Educacional e Empresarial, 
Docente Universitária; Psicanalista Clínica. E-mail: eunicenp65@gmail.com. 

2 Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência pelo Centro Universitário Euroamerica-
no/DF. Pós-Graduada em Gestão Pública e Negócios pelo IFB-Instituto Federal de Brasília; 
Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional; Língua Inglesa; Educação a Distân-
cia. Graduada em Letras Português/Inglês com suas respectivas Literaturas; Graduada em 
Pedagogia – Séries Iniciais/Supervisão e Orientação. Bacharel em Administração. Professora 
universitária e da Educação Básica. Pesquisadora. E-mail: profdircesalome@gmail.com.  

3 Pós-Graduada em Orientação Educacional. Graduada em Pedagogia. Pesquisadora. 
E-mail: hilsa.nobrega@hotmail.com.



Educação em Perspectiva:  
Reflexões entRe a teoRia e a PRática

61

concomitante das áreas da educação, saúde e segurança pública, devendo ser 
objeto constante de pesquisas, independente do contexto no qual o país se en-
contre, seja por pandemia ou crises de naturezas diversas. 

Por conseguinte, o presente estudo tem como objetivo compreender o au-
mento da violência contra as mulheres no Brasil no período da pandemia, assunto 
que se insere na abordagem dos Temas Contemporâneos Transversais (TCT’s), 
que são, por definição, “todos os assuntos que afetam a vida humana em escala 
local, regional e global, observando-se os preceitos da transversalidade e integra-
lidade”, devendo os mesmos fazerem parte dos currículos na forma de conteúdos 
a serem abordados pelas diversas áreas de conhecimento, conforme proposto na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018; PORTELA & SILVA, 2022).

Dados da pesquisa “Visível e Invisível”, realizada pelo Instituto Datafolha, 
encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública” (BRASIL, FBSP, 
2021), sobre a vitimização de mulheres no Brasil e como a crise vem afetando 
contextos sociais diversos, mostram que uma em cada quatro mulheres acima de 
16 anos revelou ter sido vítima de algum tipo de violência no último ano no país. 

Nesse sentido, análises diferenciadas do fenômeno colaboram tanto para 
suscitar novas reflexões sobre o tema junto a educadores, quanto para auxiliar 
na junção de aportes e subsídios teóricos voltados ao desenvolvimento de políti-
cas públicas de ações de combate à violência. 

A metodologia traz abordagem qualitativa da revisão de literatura, de 
caráter indutivo, que parte de análise específica para chegar a algo generaliza-
do, permitindo corroborar a validade de informações já existentes (TRIVIÑOS, 
1987; GIL, 1999; CERVO; BERVIAN, 2002; BOGDAN & BIKLEN, 2003).

2. Conceito e contexto da violência

A Organização Mundial da Saúde (WHO/OMS, 1996) define violência 
como “o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, 
outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em 
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação”.  

O significado de violência sofre mudanças em função do contexto e cir-
cunstâncias envolvidas. Segundo Cacique e Furegato, “em todos os espaços que 
o homem ocupou, a violência se fez presente, mudando apenas a forma como se 
apresentava” (CACIQUE & FUREGATO, 2006, p.9).

A dificuldade quanto à unificação do conceito dá-se, tanto com relação 
às dimensões subjetivas, quanto ao que diz respeito às dimensões objetivas do 
fenômeno. Grossi Porto explica que a forma de compreensão da violência é sub-
jetiva, está vinculada à realidade do sujeito e delimitada pela sua posição social, 
econômica e cultural. No ponto de vista da autora, é inexequível discorrer sobre 
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a violência como uma categoria analítica invariável. Desse modo, “o termo, por 
ser polissêmico e plural, não cabe em um único conceito, pois o fenômeno en-
globa múltiplas percepções e formas de se concretizar” (GROSSI PORTO, 2010; 
PORTELA E SILVA, 2021, p. 30). 

A violência é conceito institucionalizado, forjado e difundido socialmente, 
como elemento de negação da alteridade, como afirmativa da opressão, exclusão, 
segregação e dominação, pelo uso da força corporal, armada ou simbólica, que nega 
probabilidades de soluções democráticas dos conflitos interpessoais ou intergrupais. 

Tais comportamentos precisam ser compreendidos, não apenas sob en-
tendimento de caráter instrumental do conceito, mas por uma racionabilidade 
política específica e efetiva, no sentido de se repensar e reorientar atitudes, para 
modificarem-se os ambientes sociais e torná-los mais pacíficos e democráticos 
(SILVA, 2005; GROSSI PORTO, 2009).

A violência é a imposição da força. Pode ser analisada sob perspectiva de 
dominação ou exploração, na forma de classificar o outro em decorrência de 
uma dessimetria na analogia hierárquica, como também na forma de tratamento 
do outro como coisa e não como sujeito, quando falas e atividades do ser são 
abolidas. De ambas as formas, estamos diante de relações de poder caracteriza-
das pela dominação e coisificação do outro (CHAUÍ, 1984; BOURDIER, 1989; 
GUERRA, 2000, p. 46).

O uso da força nem sempre está presente na violência. Mas essa última 
ocorre sempre, mediante situações em que uma ou as duas estejam presentes. A 
força, em seu sentido filosófico, é entendida como energia ou firmeza de algo. Já a 
violência distingue-se pela ação da odiosidade, corrompida e impaciente, que não 
consente o diálogo, porque já parte para a agressão física, verbal ou ambas. Assim, 
pode-se conceber a violência como o uso injusto ou abusivo do poder e da força, 
que pode incidir em sofrimento, ferimentos, tortura ou morte (SILVA, 2021).

A relação entre poder e a violência são apontados em diversos estudos 
como elementos interdependentes. A violência está intimamente ligada à questão 
do poder, e este é legitimado pela cultura, em que o mais forte sente-se no direito 
de dominar o mais fraco, sendo, por vezes, aceito como forma de justiça natural. 
O poder não é intrínseco à natureza humana, é uma conduta aprendida e incorpo-
rada através das gerações, de forma cultural (ARENDT, 1973; AZEVEDO, 1985; 
ROMANELLI, 1997; BARNETTI, 2000; PORTELA & SILVA, 2021, p. 26-46).

Nesse sentido, conforme Portela e Silva (2021), é imprescindível analisar 
a subjetividade, o sentido e o significado da violência em suas diferentes mani-
festações e formas de construção social pelos sujeitos, sobre a representação da 
violência, para que a partir da realidade concreta na qual estão inseridos, os sen-
tidos e os significados possam ser compreendidos, pois, a violência é fenômeno 
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permanente no contexto das relações e, dentre suas formas complexas e perver-
sas, situa-se a violência doméstica (PORTELA & SILVA, 2021, p. 32).

Considerando os argumentos apresentados, usaremos também o termo 
violências como forma de expressão do conceito, pois ele engloba as tipificações 
de violência dolosa, violência culposa, violência intencional. O termo violências 
abrange concepções e olhares das áreas sociológicas, jurídicas, políticas, e por 
isso atende ao escopo analítico e reflexivo do recorte do objeto aqui pesquisado 
(BOURDIER, 2012; GROSSI PORTO, 2010). 

Nesse sentido, compreende-se as violências como todas as formas de vio-
lações dos direitos civis, políticos e culturais, como comportamento humano ca-
paz de causar agravo à outra pessoa, ser vivo ou objeto, que prejudica a integri-
dade física, psicológica, a autonomia e a vida do outro. Evidencia-se, com isso, o 
imperativo desenvolvimento reflexivo acerca da experiência subjetiva dos atores, 
sejam eles protagonistas ou vítimas de violências, dentro do contexto, ambiente 
ou situação nos quais as violências são perpetradas (GROSSI PORTO, 2009).

Por conseguinte, as pesquisas sobre o fenômeno das violências devem ser 
direcionadas de forma a analisar a natureza e a complexidade dos casos, bem 
como a natureza do objeto estudado, buscando a objetividade dos sentidos e a 
significação na representação que se busca abordar e apreender. 

Nesse sentido, a delimitação do objeto aqui estudado, sobre a violência 
doméstica contra as mulheres no Brasil no período da pandemia pela COVID-19, 
numa abordagem qualitativa, possibilita a compreensão do fenômeno dentro do 
contexto social pandêmico, mas igualmente, de forma latu e abrangente. 

3. A violência doméstica na perspectiva jurídica e dos Direitos Humanos

A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno mundial, que não 
se reduz a determinadas camadas sociais, econômicas, raça, idade ou credo reli-
gioso. As agressões contra as mulheres são divididas em psicológicas, físicas ou 
sexuais, sendo comum em relacionamentos abusivos (BORIN, 2007). 

Fenômeno complexo, nas violências contra a mulher é muito comum a 
presença de sentimentos diversos e sobrepostos, tais como ciúme, amor e ódio, 
além da ideia de posse do homem para com a mulher. Contudo, a agressão físi-
ca é a mais cometida e, em vários casos, acaba resultando em óbito das vítimas 
(CACIQUE & FUREGATO, 2006).

Segundo Rodrigues (2016), as principais práticas de violências contra a 
mulher, são a violência intrafamiliar, violência doméstica, violência física, vio-
lência psicológica/moral, violência sexual, violência institucional e violência 
patrimonial. Há que se considerar que existem outras formas de violências prati-
cadas e, portanto, não se deve considerar apenas a agressão física, todas elas são 
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atos de violência e necessitam ser combatidas e os agressores punidos.
Para Benjamin (1915-1921), a tarefa de uma crítica da violência pode estar 

limitada à apresentação de suas relações com o direito e com a justiça. Qualquer 
que seja o modo como atua uma causa, ela só se transforma em violência, no 
sentido mais claro da palavra, quando intervém em relações éticas. Todavia, se o 
direito natural pode julgar cada direito existente, apenas por meio da crítica aos 
seus fins, o direito positivo, por sua vez, pode avaliar qualquer direito nascente 
apenas pela crítica aos seus meios. Sendo assim, a violência doméstica entra na 
área do direito e passa a ser encaminhada por meio de leis específicas, indepen-
dente da sua natureza (BENJAMIN, 2011).  

No Brasil, a luta das mulheres no combate à violência ganhou força no 
ano de 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Esse 
órgão tem fortalecido as políticas públicas de combate às violências contra a mu-
lher, com base na preparação de alguns conceitos, direcionamentos e regras que 
determinam ações e estratégias de gerenciamento e monitoração dessa temática.

Dentre os documentos nacionais que norteiam as diretrizes e ações de pro-
teção às mulheres pode-se listar: O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 
a Lei Maria da Penha, a Política e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, as Diretrizes de Abrigamento das Mulheres em 
situação de Violência, as Diretrizes Nacionais de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres do Campo e da Floresta, Norma Técnica do Centro de 
Atendimento à Mulher em situação de Violência, Norma Técnica das Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher, a Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021. 
Além desse aparato político e jurídico, também foram elaboradas as Diretrizes e 
Ações para o Enfrentamento da Violência, além de outras medidas tomadas du-
rante o período da pandemia para criar programas de enfrentamento à violência 
doméstica (BRASIL, PNPM, 2004; SEPM/PNEVMCF, 2011; CNMP, 2018; 
MMFDH, 2020; LEI Nº 14.188/2021).

Uma dessas medidas efetivou-se por meio da Lei nº 14.188, de 28 de 
julho de 2021, definindo o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a 
Violência Doméstica, como uma das medidas de enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006 (Lei Maria da Penha), e no Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), em todo o território nacional. O novo Decreto passou a 
modificar a modalidade da pena de lesão corporal simples, cometida contra a 
mulher por razões da condição do sexo feminino, criando o tipo penal de violên-
cia psicológica contra a mulher (BRASL. DECRETO-LEI Nº 2.848/1940; LEI 
Nº 11. 340/2006; PCSVVD/LEI Nº 14.188/2021).

Outra política pública implementada pelo Ministério da Mulher, da 
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Família e dos Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional de Políticas 
para as Mulheres, foi o lançamento de ações e políticas para as mulheres, no 
marco da pandemia de Covid-19. Essa Secretaria publicou a Cartilha Mulheres 
no Covid-19, abordando os temas de saúde, enfrentamento à violência e mer-
cado de trabalho. Além disso, desenvolveu diversas ações e políticas em áreas 
específicas. No que concerne à violência, foi elaborado o Plano de Contingência 
da Violência Doméstica Contra a Mulher no Contexto da Covid-19, conside-
rando o isolamento social e permanência das mulheres no ambiente doméstico 
(BRASIL. MMFDH, 2020; SNPM/SEPM/PNEVM, 2011). 

Nas ações específicas foram contempladas, além das dimensões da violên-
cia, o sistema de cuidados de saúde, autonomia econômica, ações direcionadas 
para as mulheres e meninas indígenas, quilombolas, bem como para mulheres e 
meninas migrantes e/ou refugiadas.

O marco jurídico mais conhecido na tentativa de coibir a violência contra 
as mulheres é a Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da 
Penha. Esse instrumento jurídico tem como intento lidar de forma adequada 
com a problemática da violência doméstica. O objetivo foi criar aparato jurídico 
capaz de proteger as mulheres da violência doméstica e familiar que lhe causem 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico; dano moral ou patrimo-
nial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da fa-
mília ou em qualquer relação íntima de afeto (BRASIL. LEI Nº 11. 340/2006).

De acordo com a Lei Maria da Penha “configura violência doméstica 
e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou 
patrimonial” (BRASIL, LEI Nº 11.340/ 2006, Art. 5º). 

A Lei Maria da Penha trouxe algumas vantagens para as mulheres em 
situação de vulnerabilidade nas relações extra e intrafamiliares. Dentre elas es-
tão “as medidas para garantir a integridade física, psicológica, patrimonial e moral da 
vítima e de seus dependentes”. Contudo, a lei não trouxe a solução esperada para a 
violência doméstica. Barnette (2000) afirma que a mesma não tem o caráter pre-
ventivo e repreensivo contra a violência doméstica, pois o problema da violência 
está diretamente relacionado ao modelo de sociedade na qual estamos inseridos, 
fato que muitas vezes acaba contribuindo para que o caso não seja denunciado 
(BARNETTE, 2000; BOURIN, 2007). 

Ao oferecer denúncia contra o agressor, a vítima continuará à mercê do 
mesmo, embora possa ter a medida protetiva que o mantenha afastado, pois não 
há prisão imediata do agressor após a denúncia. Tal fato mostra a limitação da lei, 
que foi sancionada sem prever o encarceramento do agressor. A providência ime-
diata é o afastamento da residência e a expedição da medida protetiva, visando 
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garantir a segurança. Apesar disso, essas medidas não são suficientes para garantir 
a proteção das mulheres agredidas, pois as mesmas continuam a sofrer ameaças de 
violação da integridade física e psicológica por parte do agressor (BORIN, 2007). 

4.   A violência doméstica na pandemia pela covid-19

Os dados aqui apresentados sobre o fenômeno da violência têm como re-
ferência a terceira edição da pesquisa “Visível e Invisível“, realizada pelo Instituto 
Datafolha, em consonância com o contrato realizado com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) com apoio da Uber. A pesquisa procurou lançar luz 
sobre os impactos da atual pandemia de Covid-19 sobre a vitimização de mulheres 
no Brasil e como a crise vem afetando homens e mulheres de maneiras diferentes. 

A amostragem foi composta por entrevistas de abrangência nacional. A 
amostra era representativa da população adulta brasileira com 16 anos ou mais. 
As entrevistas foram realizadas em 130 municípios, entre os dias 10 e 14 de maio 
de 2021, tendo como referência o período de 12 meses anteriores. Foi realizada 
somente com mulheres, num total de 1.093, das quais 879 respondentes utiliza-
ram um módulo de autopreenchimento com questões a serem respondidas por 
cada participante. A margem de erro foi de 2 pontos para mais ou para menos. 
As projeções populacionais consideraram os valores médios a partir da mar-
gem de erro (DATA FOLHA E FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, 2021).

De acordo com os dados, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos 
declarou ter sido vítima de algum tipo de violência no último ano no Brasil, duran-
te a pandemia, apesar dos dados apresentarem declínio em relação à mesma pes-
quisa no mesmo período do ano de 2019, na qual o índice era de 27,4%. Em 2020, 
o índice registrado foi de 24% de vítimas que afirmaram ter sofrido violência.

O declínio está longe de ser motivo para comemoração, pois em números 
reais foram 17 milhões de mulheres (24,4%), que sofreram violência física, psi-
cológica ou sexual em 2020. Segundo dados divulgados pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), nesse mesmo ano o país registrou 105.821 de-
núncias de violência contra a mulher. Houve aumento nos casos de feminicídios 
nesse mesmo período.  Somente no primeiro semestre de 2020 foram registradas 
648 mortes no Brasil, representando um acréscimo de 1,9% a mais que no mes-
mo período de 2019 em todo o país, demonstrando aumento também quanto ao 
grau da violência, que evoluiu de agressões para homicídios. 

A princípio, chegou-se a pensar que o isolamento social fosse trazer maior 
proteção para as mulheres, porque elas estariam mais protegidas em casa, no seio 
familiar. No entanto, o que se constatou foi a mudança de perfil dos agentes agres-
sores. A violência, antes praticada sobretudo pelos companheiros, no atual contexto 
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passou a ter crescente participação de filhos e enteados nas agressões. 
A violência intrafamiliar aparece no cenário pandêmico revelando dados 

que merecem maior atenção por parte das políticas públicas e dos pesquisado-
res, pois entra em aspectos que merecem um olhar não apenas jurídico, mas 
também dos aspectos psicológicos dos indivíduos durante o isolamento social, 
vivendo situação de estresse, em que a figura da mãe e sua autoridade frente às 
cobranças comportamentais, bem como das obrigações com os estudos e, por 
vezes, com o trabalho em home-office, acarretou em desentendimentos capazes 
de transformar outros membros da família em agentes agressores.

O levantamento realizado indicou que houve declínio do índice de violên-
cia ocorrido na rua, de 29% para 19% percentuais, mas as agressões dentro de 
casa aumentaram, registrando-se crescimento da participação também de namo-
rados e ex-companheiros nas ocorrências. 

Na pesquisa do ano anterior, o “vizinho” ocupava o 2º lugar como autor 
das agressões, em 21% do total de casos. Este ano os agressores mais recorrentes 
apareceram como sendo o pai, a mãe, o irmão, a irmã, ou outras pessoas do con-
vívio familiar em menor número. Comparados aos dados da última pesquisa, os 
números mostram acréscimo de 42% para 48,8% percentuais dos casos de vio-
lência, perfazendo aumento efetivo de 6,8% nas agressões domésticas, conforme 
a figura nº 1, a seguir.

        Figura 1 - Atores das Agressões Contra a Mulher em 2019/2020

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019/2020.
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Cabe ressaltar que nas pesquisas anteriores, realizadas entre 2017 e 2019, 
a violência doméstica já se configurava com indicadores em elevação. Dentre 
as agressões físicas mais corriqueiras por parte dos parceiros estão a coerção 
sexual, o abuso psicológico e a tentativa de controle de comportamentos, infor-
mações confirmadas também pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a agressão do 
namorado contra a namorada, mesmo depois de cessado o relacionamento, mas 
que ocorra em decorrência dele estar inserido na hipótese do art. 5º, III, da 
Lei nº 11.340/06, será caracterizado como violência doméstica, devendo as ví-
timas procurarem os meios legais para cessar a violência sofrida (BRASIL, STJ, 
JURISPRUDÊNCIA EM TESES - EDIÇÃO Nº 41, 2014). 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, as violências contra as 
mulheres, principalmente as praticadas por parceiros, dentre as quais está a vio-
lência sexual, representa um grande problema de saúde pública e de violação 
dos direitos humanos das mulheres (OPAS/OMS, 2020). 

Estimativas globais publicadas pela OMS reforçam essa afirmativa e indi-
cam que, aproximadamente uma em cada três mulheres (35%) em todo o mun-
do, já sofreram violência física e/ou sexual por parte do parceiro ou de terceiros 
durante a vida. Em todo o mundo, quase um terço (30%) das mulheres que 
estiveram em um relacionamento, dizem ter sofrido alguma forma de violência 
física e/ou sexual na vida, por parte de seu parceiro. Mundialmente, 38% dos 
assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro masculino. A situação 
tende a sofrer acréscimos, pois existem evidências de que a situação se agravou 
no período da pandemia.

Outro dado apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública é sobre 
o perfil das vítimas de agressão, revelando maior prevalência entre jovens de 16 
a 24 anos, com 35,20%; de mulheres negras, contabilizando 35,20% do total e 
separadas/divorciadas perfazendo 35% delas, conforme a figura n° 2, abaixo.



E������� �� P����������:  
REFLEXÕES ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA

69

Figura 2 - Perfil das Vítimas de Agressão

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019/2020.

Embora a violência atinja a todas as mulheres, é mais praticada contra 
mulheres pretas e pobres. Com as mulheres brancas, a violência está associada 
à condição de gênero; já a violência contra as mulheres pretas e pardas está 
associada também, para além da condição de gênero, à condição de sua raça, 
preconceito configurado por um processo histórico de opressão. 

Frequentemente, tal violência para com as mulheres pretas é apresentada 
por muitos como algo normal e justificável, pois vai ao encontro do sentimento 
de inferioridade, que é forjado no contato social e por elas internalizado, o que 
reforça, de certo modo, a posição de subalternidade que essas mulheres ocupam 
no quadro geral das relações raciais. Elas representam a maioria de vítimas letais 
da violência doméstica em todo o mundo (RODRIGUES, 2016).

No Brasil, a violência praticada contra a mulher não ocorre somente den-
tro de casa. Entre os anos de 2019 e 2021 houve aumento da violência sofrida. 
Em 2019 o percentual foi de 42% e em 2021, subiu para 48,80% dos casos regis-
trados, conforme figura nº 3.
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Figura 3 - Locais das agressões praticadas contra a mulher - Entre 2019 e 2021.

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2019/2020.

De acordo como os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, houve aumento das modalidades de violência ocorridas no período da 
Pandemia, desde as mais simples, como ofensas verbais, perpassando pela agres-
são física, culminando em violência sexual, conforme dados do quadro a seguir.

Quadro 1 - Vitimização de Mulheres no Período da Pandemia de Covid-19

VITIMIZAÇÃO DE MULHERES NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID 19

Formas de violência Número de ocor-
rência

Percentual do índice 
de violência

Ofensa verbal, (insulto, humilhação ou xingamento) 13 milhões 18,6%

Tapa, empurrão, chute 4,3 milhões 6,3%

Ofensa sexual ou tentativa forçada de manter relação 
sexual 3,7 milhões 5,4%

Ameaça com faca ou arma de fogo 2,1 milhões 3,1%

Espancamento ou tentativa de estrangulamento 1,6 milhões 2,4%

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019/2020.

De acordo com o entendimento do STJ, o sujeito passivo da violência 
doméstica, objeto da Lei Maria da Penha é a mulher. Já o sujeito ativo pode ser 
tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de 
relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem 
coabitação (STJ, JURISPRUDÊNCIA EM TESES - EDIÇÃO Nº 41, 2014). 

A Lei Maria da Penha nasce como uma ferramenta jurídica para comba-
ter, prevenir, coibir, punir e erradicar a violência contra as mulheres no Brasil. 
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Ela cria mecanismos específicos para circunscrever a violência doméstica e fa-
miliar praticada contra a mulher. Embora tenha conseguido avançar, algumas 
mulheres ainda apresentam comportamentos e atitudes passivos diante da vio-
lência sofrida. Tal fato foi objeto de estudo e divulgação no Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, conforme quadro nº 5, abaixo.

Quadro 2 - Comportamento e atitude diante da violência no período da pandemia

COMPORTAMENTO E ATITUDE DIANTE DA VIOLÊNCIA NO PERÍODO DA 
PANDEMIA

Atitude em relação à agressão mais grave Porque não procurou a polícia

Procuram ajuda da família 22% Resolveram sozinhas 32,8%

Buscaram ajuda em amigos 13% Julgaram que não era importante 
a ponto de acionar a polícia 16,8%

Denunciaram em delegacias da 
mulher 12% Não quiseram envolver a polícia 15,3%

Denunciaram em delegacias comuns 7% Tiveram medo de represarias por 
parte do autor da violência 13,4%

Ligaram para a PM no 190 7% Não tinham provas para acionar 
a policia 12,6%

Acionaram o Ligue 180 2% Afirmaram não crer nas institui-
ções policiais 5,6%

Não fizeram nada 45% Tiveram seu deslocamento difi-
cultado pela pandemia 2,7%

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019/2020.

Observa-se que o comportamento e atitudes apresentados pelas mulheres 
vítimas de violência doméstica ainda são difusos, pois muitas vezes deixam de 
buscar o amparo legal, tentando uma solução omissa para o problema, seja pe-
dindo ajuda da família ou tentando resolver sozinha. Esse tipo de comportamen-
to só serve para reforçar a impunidade e o sentimento de desamparo.

No entendimento do STJ, nos crimes praticados no âmbito doméstico e 
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, para fundamentar o rece-
bimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem 
testemunhas (STJ, JURISPRUDÊNCIA EM TESES - EDIÇÃO Nº 41, 2014). 
Assim, a desculpa de que não tem provas para fazer a denúncia já não é argu-
mento plausível.

Quanto à percepção da população acerca da violência no período da pan-
demia, os dados revelam que os participantes da pesquisa acreditavam que a 
violência contra as mulheres aumentou durante a pandemia, sobretudo nesse 
último ano, o que representou 73,5% da amostra. Outra questão do instrumen-
to era se eles tinham visto alguma situação de violência contra a mulher nos 
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últimos 12 meses, no que 51% dos participantes informaram ter presenciado, 
inclusive situações de assédio sexual.

O estudo buscou identificar, ainda, entre as participantes da pesquisa, o 
entendimento por parte delas quanto à violência sofrida durante o isolamento 
pelo Covid-19. Na opinião de 33,9% das participantes, a pandemia não teve 
nenhuma influência. Mas 50,8% delas acreditam que a pandemia influenciou, 
para agravar de algum modo a violência sofrida. Outras 15,3% não souberam 
responder. O fator mais destacado pelas mulheres como indicador de vulnera-
bilidade à violência durante a pandemia foi quanto à dificuldade de garantir 
autonomia financeira, dentre outros fatores apontados.

As restrições de circulação no período do isolamento não fizeram dimi-
nuir os casos de assédio sexual. Das 2.079 mulheres que responderam a pesqui-
sa “Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil”, 37,9% revelaram que 
sofreram algum tipo de assédio sexual, percentual que representa 26,5 milhões 
de mulheres. Os casos mais relatados foram organizados de modo crescente no 
quadro 6, a seguir:

Quadro 3 - Assédio Sexual em Tempos de Pandemia

ASSÉDIO SEXUAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

Tipo de assédio Número de 
mulheres

Percentual 
de vítimas

Ouviram comentários desrespeitosos quando estavam andan-
do na rua 22,3 milhões 31,9%

Receberam cantadas ou comentários desrespeitosos no am-
biente de trabalho 8,9 milhões 12,8%

Foram assediadas em transporte público como ônibus e metrô 5,5 milhões 7,9%

Assédio físico em festas ou balado 3,9 milhões 5,6%

Foram agarradas e beijadas sem consentimento 3,7 milhões 5,4%

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019/2020.

O estudo buscou identificar, ainda, entre as participantes da pesquisa, o 
entendimento por parte delas quanto à violência sofrida durante o isolamento pelo 
Covid-19. Na opinião de 33,9% das participantes, a pandemia não teve nenhuma 
influência. Mas 50,8% delas acreditam que a pandemia influenciou, para agravar 
de algum modo a violência sofrida. Outras 15,3% não souberam responder.

A situação de vulnerabilidade vivenciada pelas mulheres no atual período 
reforça o sentimento de impotência, pois é limitadora de ações para coibir a vio-
lência doméstica. Segundo o STJ “a vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragili-
dade da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei nº. 
11.340/2006” (STJ, JURISPRUDÊNCIA EM TESES - EDIÇÃO Nº 41, 2014). 
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O quadro nº 7, abaixo, apresenta-nos indicadores da vulnerabilidade no período.

Quadro 4 - Indicador de Vulnerabilidade à Violência Durante a Pandemia

Perda de emprego ou impossibilidade de trabalhar para garantir renda própria 25,1%

Maior convivência com o agressor 21,8%

Dificuldade de ir até a delegacia da mulher, até a polícia ou a outros locais que 
funcionam como rede de proteção 9,2%

Dificuldade para encontrar outras pessoas que poderiam auxiliar na situação de 
violência sofrida 6,9%

Outros 10,1%

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019/2020.

Houve também aumento da precarização de vida das famílias e o senti-
mento de abandono, diante da falta de expectativas, em relação ao emprego/ren-
da, retorno ou não ao trabalho, dentre outros, apontados no quadro 9 a seguir.

Quadro 5 - Precarização das condições de vida no último ano é maior entre as   mulheres 
que sofreram violência.

Fator da precarização Total de 
mulheres

Sofreu 
violência

Não sofreu 
violência

Viu a renda de a família diminuir 49,9 61,8 50,4

Perdeu o emprego 32,6 46,7 29,5

Viveu momentos de mais estresse em casa na sua 
casa por conta da pandemia 50,9 68,2 51

Permaneceu mais tempo em casa devido à pandemia 56,7 59,1 58,8

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019/2020. 

O desemprego também é uma violência aos direitos humanos e econômi-
cos. A falta de trabalho reforça o sentimento de vulnerabilidade e de submissão da 
mulher ao homem, conforme pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os reflexos da pandemia na vida social, econômica e familiar são perce-
bidos por todos. As famílias foram diretamente afetadas pelas mudanças, pelo 
medo da contaminação e perda dos entes queridos, além da alteração abrupta 
na rotina da família, que gerou estresse, insegurança financeira, aumento da 
responsabilidade das mulheres, com ampliação da jornada como mãe, esposa, 
trabalhadora e “co-professoras” na educação dos filhos. 

Houve também aumento da precarização de vida das famílias e o senti-
mento de abandono, diante da falta de expectativas, em relação ao emprego/
renda, retorno ou não ao trabalho, dentre outros. 

O nível de expectativas dos brasileiros e brasileiras em relação à melhoria da 
qualidade de vida no atual momento não é tão otimista. Em meio à recessão em 
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que se encontra o Brasil, a recuperação parece um sonho ainda um pouco distante. 
As medidas adotadas para conter a disseminação do vírus refletiram diretamente 
na saúde da população e na economia do país. A recuperação econômica pós-pan-
demia será um processo contínuo e gradativo, não sendo possível prognosticar se 
será mais lento ou mais rápido, haja vista que a recuperação ocorrerá quando os 
índices econômicos atingirem patamares registrados antes da pandemia. 

Com a situação atual das famílias, o desequilíbrio não aparece apenas 
nas questões financeiras, mas também e sobretudo, na qualidade das relações 
estabelecidas com os membros familiares e, além disso, os dados aqui apresen-
tados revelam que o índice de violência contra as mulheres subiu no período da 
pandemia, o que leva a crer que existe uma relação direta entre as condições ma-
teriais e o equilíbrio psíquico e relacional. Em contextos de desequilíbrio, como 
os vividos nesses dois últimos anos, as mulheres tornam-se consideravelmente 
mais vulneráveis a situações de violência. 

5. Considerações 

A percepção dos sujeitos que responderam à pesquisa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública vai ao encontro da hipótese que confirma aumento e até 
a banalização da violência doméstica durante a pandemia. Tal fato demonstra 
a vulnerabilidade das mulheres diante de uma cultura que precisa rever seus 
parâmetros, no que concerne à imagem da mulher na sociedade. Essa mudança 
passa, necessariamente, pela aprendizagem e modelagem de comportamentos, 
que consigam superar a visão desequilibrada e deturpada de formas de poder 
que ainda imperam em nossa sociedade.

No Brasil, dentre as ferramentas de proteção erigidas durante a Covid-19, 
estão diretrizes especificas para orientar, coibir e punir a violência praticada con-
tra as mulheres. Mas a despeito do desenvolvimento de políticas de combate 
à violência, com base em direcionamentos e regras, que determinam ações e 
estratégias de gerenciamento e monitoração de fenômenos sociais, com planos, 
projetos, normas técnicas, leis, cartilhas de orientação e monitoramento, abrigos 
para mulheres em situação de vulnerabilidade e delegacias especiais, o país não 
está sendo capaz de conter o aumento de agressões sofridas pela população fe-
minina, agravadas ao longo do período de isolamento social. 

As situações de violência durante a pandemia aumentaram devido à maior 
proximidade e tempo de contato da vítima com o agressor. Algumas perderam 
seus empregos e ficaram impossibilitadas de garantir uma renda própria. Muitas 
que sofrem agressões ainda se deparam com a dificuldade em buscar ajuda po-
licial, pois têm dificuldades para se deslocarem às delegacias ou a locais que 
funcionam como redes de proteção. Em um pais em que a maioria da população 
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é constituída por mulheres, parece contraditório que essa situação se perpetue.  
Dada a relevância da temática da violência contra a mulher, o presente es-

tudo deve ser compreendido numa dimensão social, psicológica, dos direitos hu-
manos, da inclusão e da diversidade, pois considera, no mesmo sentido, também 
os coletivos de grupos LGBTQIA+, no sentido de coibir anacronismos, pauta 
igualmente relevante e histórica na seara da busca por menos desigualdade e 
mais efetividade das normativas elencadas pelos Direitos Sociais e Humanos.
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1. Introdução

Este capítulo apresenta os conceitos de HA (Hipermídia Adaptativa) e 
de SHA (Sistemas Hipermídia Adaptativos. A união dos conceitos de multimí-
dia com os hipertextos dá origem ao termo hipermídia. A utilização de técni-
cas de adaptação em Sistemas Hipermídia dá origem aos Sistemas Hipermídia 
Adaptativos. Os SHAs podem ser aplicados em diferentes domínios. Entretanto, 
neste capítulo vamos abordar a aplicação dos SHAs no ambiente educacional, 
visando a estimular os processos de ensino e de aprendizagem.

A multimídia envolve a utilização de diferentes mídias na construção de 
materiais educacionais digitais, tais como: textos, áudio, imagens, vídeos e ani-
mações. A hipermídia é a união do conceito de hipertexto com a multimídia, ou 
seja, uma aplicação hipermídia envolve a utilização de diferentes mídias conec-
tadas entre si, por meio de diferentes links, tal como funcionam os inúmeros sites 
existentes na web. 
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A hipermídia é uma forma diferenciada de gerenciar informações. Permite 
criar, alterar, excluir, compartilhar e consultar informações contidas em várias 
mídias, possibilitando o acesso às informações de uma forma não sequencial, ba-
seado no paradigma conexionista das Ciências Cognitivas (DAMÁSIO, 2012). 

Existem diversas técnicas de adaptação que podem ser aplicadas em SHAs 
educacionais, visando potencializar a aprendizagem e tornar os materiais didáti-
cos digitais (PARREIRA; FALKEMBACH; SILVEIRA, 2018) mais atraentes e 
personalizados, de acordo com o público-alvo. 

Neste contexto, este capítulo apresenta diferentes técnicas de adaptação, 
além de alguns exemplos de SHAs desenvolvidos para serem aplicados no am-
biente educacional.

2. Sistemas Hipermídia Adaptativos

Os SHA constroem um modelo dos objetivos, preferências e conhecimen-
to dos indivíduos (alunos e/ou usuários) e utilizam estas informações e também 
informações relacionadas à interação com o sistema para adaptar o conteúdo 
de acordo com o usuário. No caso de ambientes educacionais, nossos usuários 
são os diferentes alunos/estudantes que utilizarão AVAs (Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem) e materiais didáticos digitais durante a realização de dife-
rentes cursos (BRUSILOVSKY, 1996, 2002, 2012; CARRO, 2002; LORENZI; 
SILVEIRA, 2011). 

A HA utiliza técnicas para poder apresentar os conteúdos de forma mais 
adequada para os usuários, de acordo com o seu perfil podendo, assim, mostrar 
as informações de forma diferenciada para diferentes tipos de usuários. Estas 
informações podem ser oriundas de diversas fontes, tais como Banco de dados, 
Internet, entre outras. As técnicas de HA podem gerar a exibição das informa-
ções de diversas formas como: texto, áudio, vídeo e imagem, potencializando 
a utilização dos recursos de multimídia. O processo de identificação das ne-
cessidades do usuário é chamado de criação do modelo de usuário (no caso de 
sistemas educacionais, o modelo é chamado de modelo de aluno)  SILVEIRA; 
PARREIRA; BIGOLIN, 2019).

Conhecendo os objetivos e o conhecimento do usuário, SHAs podem 
apoiar o usuário na navegação, limitando seu espaço navegacional, sugerindo os 
links mais relevantes e fornecendo comentários adaptativos para os links visíveis. 
Um SHA deve satisfazer os seguintes critérios: ser um sistema hipermídia, pos-
suir um modelo de usuário e adaptar-se de acordo com este modelo. A Figura 1 
demonstra graficamente o processo de modelagem do usuário e adaptação em 
sistemas adaptativos (BRUSILOVSKY, 1996; LORENZI; SILVEIRA, 2011).
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Figura 1 - Arquitetura de um Sistema Hipermídia Adaptativo

Fonte: LORENZI; SILVEIRA, 2011.

Para realizar a adaptação utilizam-se técnicas e métodos adaptativos. As 
técnicas adaptativas fazem parte do nível de implementação de um SHA. Cada 
técnica pode ser caracterizada por um tipo específico de representação do conheci-
mento ou por um algoritmo de adaptação específico. Os métodos adaptativos são 
definidos como generalizações de técnicas adaptativas existentes. Cada método 
é baseado em uma ideia de adaptação clara, que pode ser representada no nível 
conceitual. Por exemplo, inserir a comparação do conceito atual com outro con-
ceito, se este outro conceito já é conhecido pelo usuário ou esconder os links dos 
conceitos que ainda não estão prontos para serem aprendidos (BRUSILOVSKY, 
1996; FALKEMBACH; TAROUCO, 2000; LORENZI; SILVEIRA, 2011).

Os SHA podem ser úteis em diversas áreas, tais como sistemas hipermídia 
educacionais, sistemas de informações on-line, sistemas de ajuda on-line, sistemas 
hipermídia para recuperação de informações e sistemas hipermídia institucio-
nais. A área mais popular é a hipermídia na Educação. A característica mais 
importante em um SHA educacional é o nível de conhecimento do aluno com 
relação ao conteúdo que está sendo abordado (LORENZI; SILVEIRA, 2011). 
Dependendo do nível de conhecimento podem ser aplicadas técnicas de oculta-
ção (ocultar conteúdos mais básicos para alunos com conhecimento avançado, 
por exemplo) ou técnicas de anotação (mostrar anotações adicionais para alunos 
que precisam de um conteúdo mais detalhado, no caso de alunos que possuem 
pouco conhecimento no domínio que está sendo abordado). Para identificar o 
nível de conhecimento dos alunos em relação ao domínio abordado pode ser 
aplicado um pré-teste, contendo algumas questões e exercícios sobre o domínio. 
A partir deste pré-teste o SHA terá informações iniciais para construir o mo-
delo inicial (ou perfil) do aluno e decidir quais técnicas adaptativas deverão ser 



Educação em Perspectiva:  
Reflexões entRe a teoRia e a PRática

81

empregadas de acordo com este modelo.
Por meio da interação do usuário com o sistema, alguns aspectos devem 

ser levados em conta para fornecer a adaptação. A maioria dos sistemas utili-
za os objetivos, conhecimento, background, experiência na utilização de AVAs e 
preferências do usuário (BRUSILOVSKY, 1996; FALKEMBACH; TAROUCO, 
2000; LORENZI; SILVEIRA, 2011):

- Conhecimento: é considerada a característica mais importante do usuá-
rio para os SHA, varia de usuário para usuário (individual);

- Objetivos: pode ser o objetivo do trabalho que o usuário está desenvol-
vendo, um objetivo de procura ou o objetivo do aprendizado, dependendo do 
sistema que o usuário está utilizando. O objetivo é a resposta para a questão: 
Por quê o usuário está utilizando o SHA e o que ele está fazendo realmente para 
conseguir o que quer;

- Background (experiência): todas as informações prévias do usuário rela-
cionadas com o conteúdo apresentado no SHA. Profissão, experiência de traba-
lho em áreas relacionadas, bem como um ponto de vista e perspectivas do pró-
prio usuário. Este background indica o quanto a estrutura do hipertexto é familiar 
e fácil de navegar por parte do usuário (não tem a ver com o conhecimento);

- Preferências: as preferências não podem ser deduzidas pelo sistema, ou 
seja, o sistema deve permitir ao usuário a definição de configurações, tais como 
tipos de fonte, cores, disposição de menus, entre outras características.

Além do conhecimento dos aspectos que devem ser levados em conta na 
adaptação, também é necessário saber o que pode ser adaptado, ou seja, quais as 
características do sistema que podem ser adaptadas para diferentes usuários? O 
que pode ser adaptado é o conteúdo de páginas regulares (adaptação em nível de 
conteúdo) e os links de páginas regulares e páginas de índice (adaptação em nível 
de links). A adaptação em nível de conteúdo é realizada por meio de técnicas de 
apresentação adaptativa, enquanto que a adaptação em nível de links é realizada 
por meio de técnicas de suporte adaptativo à navegação. Segundo Bailey (2002) e 
(Brusilovsky, 1996), as tecnologias de adaptação aplicadas na hipermídia adapta-
tiva podem ser subdivididas em: apresentação adaptativa e navegação adaptativa.

2.1. Apresentação Adaptativa

A ideia das técnicas de apresentação adaptativa consiste na adaptação 
do conteúdo da página acessada por um usuário em particular, de acordo com 
seu conhecimento atual, objetivos e outras características. Em sistemas hiper-
mídia, o conteúdo de uma página regular pode ser um conjunto de vários itens 
multimídia. Neste caso, distingue-se apresentação de texto adaptativa e apre-
sentação de multimídia adaptativa (BAILEY, 2002; BRUSILOVSKY, 1996; 
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FALKEMBACH; TAROUCO, 2000; LORENZI, SILVEIRA, 2011).
Os seguintes métodos podem ser aplicados na adaptação de conteúdo no 

formato de texto (BRUSILOVSKY, 1996; LORENZI, SILVEIRA, 2011):
- Explicações Adicionais: O objetivo do método mais comum de adaptação 

de conteúdo é esconder do usuário algumas partes da informação sobre um con-
ceito em particular que não é relevante para o nível de conhecimento do usuário, 
como por exemplo: ocultar explicações muito detalhadas para usuários que enten-
dem algo sobre o assunto e apresentar mais detalhes para usuário inexperientes;

- Explanações Comparativas: baseado na similaridade dos conceitos. Se 
um conceito similar ao conceito apresentado atualmente é conhecido, o usuário 
recebe uma explanação comparativa com semelhanças e diferenças entre o con-
ceito atual e os relacionados com o mesmo;

- Explanações Variantes: o sistema armazena diversas versões de algumas 
partes do conteúdo da página e o usuário visualiza a variante que corresponde 
ao seu modelo de usuário. Este método pressupõe que somente mostrar ou es-
conder alguma porção de conteúdo não é suficiente para a adaptação porque 
diferentes usuários necessitam essencialmente de informações diferentes. Neste 
caso é preciso criar estas diferentes versões de conteúdos. Por exemplo, em um 
SHA educacional, o conteudista (responsável pela produção dos materiais didá-
ticos digitais), ao invés de criar um único material para todos os alunos, preci-
saria criar diferentes versões (texto, imagens, gráficos, vídeos, animações), para 
atender aos diferentes modelos/perfis de alunos (PEREIRA et al., 2017).

Um método interessante que pode ser utilizado, baseando-se no background 
e nível de conhecimento do usuário, é a ordenação dos fragmentos de informação 
sobre o conceito, onde a informação mais relevante é colocada mais à frente.

As técnicas para adaptação de conteúdo são estudadas a seguir. Uma técni-
ca simples, mas eficiente, é a técnica de texto condicional. Todas as informações 
possíveis sobre um conceito são divididas em várias partes de texto. Cada pedaço é 
associado a uma condição do nível de conhecimento do usuário. Quando a infor-
mação é apresentada, o sistema mostra apenas as partes onde a condição estabele-
cida é satisfeita. Esta técnica é uma técnica de baixo nível (BRUSILOVSKY, 1996; 
LORENZI; SILVEIRA, 2011). Por exemplo, uma condição pode ser mostrar um 
determinado texto apenas para os alunos que possuem um nível avançado de co-
nhecimento de acordo com o domínio abordado no SHA.

O método de explanações variantes pode ser implementado por fragmentos 
variantes e técnicas de páginas variantes. Páginas variantes são a mais simples 
técnica de apresentação adaptativa. Com esta técnica, o sistema armazena duas 
ou mais variações de uma mesma página com diferentes apresentações do mesmo 
conteúdo. Ao apresentar a página, o sistema seleciona a mesma de acordo com 
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o estereótipo (perfil) do usuário. Neste caso, o conteudista também precisa criar 
diferentes páginas com diferentes formas de apresentar o conteúdo para os alunos.

Fragmentos variantes são uma implementação mais apurada do método 
de explanações variantes. O sistema armazena diversas variantes da explanação 
de cada conceito. Neste caso o SHA precisa montar, de forma dinâmica, a pági-
na que o aluno deve visualizar, unindo os fragmentos (textos, gráficos, imagens, 
vídeos, entre outros) no momento em que o aluno estiver utilizando o sistema, 
de acordo com o modelo/perfil do mesmo.

2.2. Navegação Adaptativa

A ideia da navegação adaptativa consiste em utilizar técnicas que ajudam 
o usuário a encontrar caminhos no hiperespaço, adaptando-os, apresentando 
links baseados nos objetivos, conhecimento e outras características dos usuá-
rios (BRUSILOVSKY, 1996; FALKEMBACH; TAROUCO, 2000; LORENZI; 
SILVEIRA, 2011).

Os métodos de suporte à navegação adaptativa são utilizados para conse-
guir objetivos adaptativos: fornecer orientação global, orientação local (conhe-
cimento e objetivos) e para auxiliar no gerenciamento de visões personalizadas 
no espaço de informação.

A Orientação global pode ser fornecida em sistemas hipermídia onde 
usuários possuem algum objetivo de informação global (isto é, necessitam de 
informações contidas em um ou vários nodos em algum lugar do hiperespaço) 
e mostram o caminho para encontrar a informação requerida. O objetivo dos 
métodos de orientação global é auxiliar o usuário a encontrar o caminho mais 
curto para a informação desejada. 

Em um sistema educacional o estudante usualmente tem um objetivo 
global, mas ele é um objetivo de aprendizado - o conhecimento que o usuário 
tem para aprender. O objetivo de aprendizagem é diferente do um objetivo de 
informação, ele não é uma pequena parte, mas um grande subconjunto do hipe-
respaço (algumas vezes todo o hiperespaço). Outra característica específica da 
hipermídia educacional é que, para fornecer a orientação global, o sistema tem 
que conhecer não somente o objetivo global de aprendizagem, mas também o 
estado atual do conhecimento do usuário sobre o assunto que está sendo ensina-
do (LORENZI; SILVEIRA, 2011). 

O método mais popular para fornecer a orientação global na hipermí-
dia educacional é o botão Próximo. Usualmente, estas técnicas são implemen-
tadas de acordo com a sequência curricular estabelecida pelos conteudistas que 
produziram o material didático digital. O botão Próximo em sistemas de hiper-
mídia educacional ativa um mecanismo sequencial que seleciona o nodo mais 
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relevante de acordo com o estado atual do conhecimento do aluno, objetivo de 
aprendizado e estratégia pedagógica a ser utilizada. Um dos métodos menos 
utilizado é a ordenação de links de acordo com o objetivo global de aprendizado 
(LORENZI; SILVEIRA, 2011). A ordenação de links pode envolver, por exem-
plo, o grau de importância dos conteúdos (ordenar os conteúdos que o aluno 
deve visualizar, de acordo com o grau de importância para o seu perfil). 

Os métodos voltados à orientação local são utilizados para fornecer ao 
usuário os links mais relevantes a serem seguidos a partir do nodo corrente (o 
nodo corrente é a posição atual onde o aluno se encontra no SHA) (LORENZI; 
SILVEIRA, 2011). 

Os métodos utilizados na hipermídia educacional são a ordenação de 
links de acordo com o nível de conhecimento do usuário e a orientação direta de 
acordo com o conhecimento do usuário (LORENZI; SILVEIRA, 2011).

O objetivo dos métodos para suporte à orientação local é o de auxiliar 
o usuário na orientação local (isto é, auxiliar no entendimento do que está ao 
redor e a sua posição relativa no hiperespaço). Existem SHA que implementam 
suporte à orientação local de duas formas: fornecendo informações adicionais 
sobre os nodos disponíveis a partir do nodo corrente (utilizando a tecnologia da 
anotação) e limitando o número de oportunidades de navegação para diminuir 
a sobrecarga cognitiva e concentrar o usuário na análise dos links mais relevan-
tes (utilizando a tecnologia da ocultação). O método mais comum é mostrar 
somente os links que são relevantes de acordo com o objetivo atual do usuário 
(LORENZI; SILVEIRA, 2011).

Dois métodos baseados na tecnologia da ocultação são específicos para a 
hipermídia educacional: i) ocultar os links dos nodos (conteúdos) que ainda não 
podem ser estudados pelo aluno (usualmente estes nodos possuem pré-requisi-
tos); ii) ocultar os links que pertençam aos objetivos de aprendizado das seções 
subsequentes mas não pertençam ao objetivo educacional atual (LORENZI; 
SILVEIRA, 2011). Por exemplo, pode-se ocultar o link para acesso à unidade 
2, enquanto o aluno não concluir toda a leitura e atividades da unidade 1 de 
um material didático digital. Outro exemplo é ocultar as próximas unidades, 
enquanto o aluno não conseguir responder a um teste e alcançar a avaliação 
satisfatória no mesmo.

A ideia dos métodos baseados na tecnologia da anotação é informar o 
usuário sobre o estado corrente dos nodos por meio dos links visíveis. Primeiro, a 
anotação pode ser utilizada para mostrar diversos graus de relevância dos links. A 
anotação também pode demonstrar diferentes níveis de conhecimento do usuário 
por trás dos links anotados. Esta técnica pode ser implementada considerando-se 
três níveis: não-sabido, em-trabalho e bem-aprendido (LORENZI; SILVEIRA, 2011). 
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Os desenvolvedores do SHA é que deverão estabelecer os critérios para determinar 
o “bem-aprendido”. Será feito um teste ao final de cada seção e unidade e, de acor-
do com o resultado, será considerado que o aluno aprendeu o conteúdo? 

A orientação direta é a mais simples tecnologia de suporte à navegação 
adaptativa. Pode ser aplicada em qualquer sistema que deve ou pode decidir qual 
é o melhor nodo a ser visitado pelo usuário (próximo melhor nodo), utilizando 
os objetivos do usuário e outros parâmetros do modelo de usuário (LORENZI; 
SILVEIRA, 2011). Por exemplo, quando um aluno concluir a unidade 1 do ma-
terial didático digital de uma disciplina, disponível em um SHA, e pressionar o 
botão próximo, a técnica de orientação direta deve direcionar o aluno para o link 
mais indicado, de acordo com o seu perfil.

A ideia da classificação adaptativa é ordenar os links de uma página em 
particular de acordo com o modelo do usuário e algum critério de valor (pesos): 
os mais relevantes por exemplo. A classificação adaptativa tem uma limitação de 
aplicabilidade, só pode ser utilizada com links não-contextuais. Estudos demons-
tram que a classificação adaptativa pode reduzir significativamente o tempo em 
aplicações de recuperação de informações, onde cada página tem muitos links 
não-contextuais (LORENZI; SILVEIRA, 2011). Em um SHA educacional, a 
classificação adaptativa pode ser utilizada para ordenar os itens que os alunos 
devem visitar primeiro, em ordem de importância, por exemplo.

A ocultação é a tecnologia de navegação adaptativa mais frequentemente 
utilizada. A ideia é restringir o espaço de navegação, ocultando os links para pá-
ginas não-relevantes. Uma página pode ser considerada não-relevante por uma 
série de razões: por exemplo, se ela não está relacionada com o objetivo do 
usuário, se ela apresenta materiais que o usuário ainda não está preparado para 
entender. Esta técnica protege o usuário da complexidade de um hiperespaço 
irrestrito e reduz a sobrecarga cognitiva. Esta técnica pode ser utilizada em todos 
os tipos de links anteriormente citados, ocultando links não-contextuais, índices e 
mapas e com links contextuais, transformando hotwords (palavras destacadas no 
texto – links) em texto normal (LORENZI; SILVEIRA, 2011). 

Na anotação adaptativa a ideia é destacar os links com alguma forma de 
comentário ou marcação que possa sinalizar ao usuário o estado corrente dos 
nodos. As anotações podem ser fornecidas de forma textual ou de forma visual, 
utilizando ícones diferentes, cores ou tamanhos de fonte. A anotação adaptativa 
é uma técnica mais poderosa que a ocultação (distingue nodos relavantes e não-
-relevantes), pois pode distinguir outras diferenças entre os nodos (LORENZI; 
SILVEIRA, 2011). Por exemplo, um SHA educacional pode mostrar os links 
mais relevantes com uma cor mais destacada (vermelho), para que o usuário os 
identifique mais facilmente.
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As tecnologias para adaptação de mapas compreendem várias formas de 
adaptar os mapas locais e globais apresentados ao usuário. Algumas tecnologias 
tais como orientação direta, ocultação e anotação podem ser utilizadas para 
adaptar mapas, mas nem todas as tecnologias podem ser estruturadas na forma 
de mapas (LORENZI; SILVEIRA, 2011).

3. Exemplos de SHAs Educacionais

3.1. SHA-EaD Sistema Hipermídia Adaptativo baseado em Estilos Cognitivos

O trabalho de Candotti et al. (2006, 2008) apresenta a implementação 
de um SHA baseado nos estilos cognitivos propostos por Bariani (1998), para 
ser aplicado em atividades desenvolvidas na modalidade de EaD (Educação 
a Distância). O trabalho destaca que devemos iniciar o planejamento das ati-
vidades de EaD elaborando um mapa conceitual. Mapeamento conceitual é 
uma técnica utilizada como recurso didático, que enfatiza conceitos e rela-
ções entre conceitos, e que está fundamentada na Teoria da Aprendizagem 
Significativa (LOPES, 2002 citado por CANDOTTI et al., 2008). Os mapas 
conceituais têm por objetivo, apresentar, na forma gráfica, os conceitos de an-
coragem (conceitos considerados relevantes pelo sujeito para a compreensão 
do novo conceito). Eles são diagramas hierárquicos indicando as inter-relações 
entre conceitos. Estes diagramas procuram refletir a organização da estrutura 
cognitiva do indivíduo sobre um dado assunto. Segundo Lopes (2002 citado 
por CANDOTTI et al., 2008), na elaboração de documentos hipermídia, se faz 
necessária a identificação dos conceitos gerais mais inclusivos da disciplina e, 
a partir deste ponto, definir que conjuntos de informações devem constar no 
material didático a ser elaborado.    

Os exemplos e exercícios devem ser bem articulados com a apresentação 
de cada conceito, devendo integrar organicamente o texto ou esquema. A par-
tir dessas definições, foram utilizadas as técnicas de adaptação propostas nos 
estudos de Bariani (1998) e Geller (2004) para relacionar as atividades especí-
ficas a cada estilo de aprendizagem dos alunos. Assim, o modelo de aluno do 
SHA-EaD compreende os alunos em 6 estilos cognitivos (ou estilos de apren-
dizagem): a) holista; b) serialista; c) divergente; d) convergente; e) reflexivo e 
f) impulsivo. A Figura 2 apresenta a adaptação dos conteúdos e da avaliação 
para cada um dos estilos cognitivos. As atividades foram definidas a partir 
dos estudos realizados por Bariani (1998) e Geller (2004), sendo aplicadas no 
sistema implementado.  
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Figura 2 - Adaptação de Acordo com os Estilos Cognitivos

Fonte: CANDOTTI et al., 2006.

Assim, conforme o estilo cognitivo identificado para cada aluno, por meio 
da aplicação de um teste elaborado por Bariani (1998) e implementado compu-
tacionalmente por Geller (2004), o SHA-EaD exibe a forma de explanação dos 
conteúdos e o tipo de atividade que lhe deve ser apresentado.   

Tendo-se como base estas informações, definiu-se a modelagem do SHA-
EaD, sendo dividido em dois módulos principais: 1) módulo de autoria (uti-
lizado pelo professor, para a criação das aulas) e 2) módulo de visualização 
(utilizado pelos alunos, permitindo que os conteúdos das aulas sejam adaptados 
de acordo com o estilo de aprendizagem). 

Um protótipo do sistema foi implementado utilizando um banco de dados 
para armazenar os dados referentes aos cursos (cursos, disciplinas, professores, 
turmas, alunos, matrículas), informações referentes ao modelo de aluno (tipos 
cognitivos), conteúdos das atividades a distância (módulos, exercícios, concei-
tos) e informações referentes aos acessos realizados pelos alunos durante a uti-
lização do Sistema Hipermídia Adaptativo para EaD (denominado SHA-EaD). 

O módulo do professor permite a integração dos conteúdos e atividades 
dentro de um módulo de sua disciplina. Os conteúdos são adaptados e apresen-
tados aos alunos de acordo com o modelo de aluno.   

A Figura 3 apresenta a interface do módulo do aluno. No exemplo apre-
sentam-se os conteúdos para um aluno do estilo cognitivo holista (o estilo cog-
nitivo pode ser visualizado no canto inferior esquerdo da tela). O SHA-EaD foi 
desenvolvido utilizando a tecnologia Microsoft.NET e o banco de dados Microsoft 
SQLServer.
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Figura 3 – Interface do Aluno no SHA-EaD

Fonte: CANDOTTI et al., 2006.

A Figura 4 apresenta uma das telas de conteúdo, com os materiais didáticos 
preparados pelo professor. Nesta tela verifica-se que existem algumas informa-
ções adicionais (lado esquerdo da tela), que foram mostradas ao aluno por ele 
estar compreendido no estilo cognitivo holista, que inclui links para pesquisa (como 
mostram os tipos de materiais de acordo com cada estilo cognitivo na Figura 2).

Figura 4 – Materiais Didáticos Digitais no SHA-EaD

Fonte: CANDOTTI et al., 2006.
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3.2. Aplicação de Técnicas de Hipermídia Adaptativa no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Moodle

A solução desenvolvida por Silveira, Ribeiro e Rodrigues (2014), envol-
veu a aplicação de técnicas de Hipermídia Adaptativa nos processos de ensino 
e aprendizagem, utilizando na adaptação o estilo cognitivo (estilo de aprendi-
zagem) dos alunos, de acordo com o modelo de aluno aplicado por Candotti 
(Candotti et al., 2006), proposto por Bariani (1998) e implementado computa-
cionalmente por Geller (2004).

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle foi utilizado como ambien-
te para a implementação das técnicas de HA e um curso de montagem e manu-
tenção de computadores, como uma proposta para avaliar a aplicação das referi-
das técnicas. Foram aplicadas, inicialmente, as seguintes técnicas de Hipermídia 
Adaptativa no SHA desenvolvido: i) apresentação adaptativa: apresentação dos 
conteúdos de formas diferenciadas (textos, tópicos, imagens, animações, etc.), 
de acordo com o estilo cognitivo do aluno; ii) ocultação: ocultação de aulas ou 
atividades que o aluno ainda não deve visualizar.

Após a definição e implementação das técnicas de HA no AVA Moodle, fo-
ram criados materiais que pudessem atender diferentes estilos cognitivos de alunos 
e os mesmos foram disponibilizados de acordo com as técnicas de HA definidas, 
utilizando cursos de montagem e manutenção de computadores como escopo.

Para que estas técnicas de HA fossem empregadas, foram necessárias mo-
dificações no banco de dados do AVA Moodle, bem como no código-fonte do 
mesmo, para a implementação de regras que estabeleceram em que momento as 
referidas técnicas e conteúdos adaptados seriam apresentados aos alunos. Estas 
modificações foram implementadas na mesma linguagem de programação em 
que foi desenvolvido o AVA Moodle  (linguagem de programação PHP).

Uma destas modificações foi a inserção de uma caixa de listagem para 
seleção do tipo de recurso a ser inserido pelo professor. A partir desta seleção, 
foi possível filtrar, para cada estilo de aprendizagem, o tipo de material a ser 
disponibilizado (Apresentação Adaptativa). Nesse caso, o conteudista precisa 
desenvolver diferentes tipos de materiais didáticos digitais, para atender aos di-
ferentes perfis dos alunos (estilos cognitivos).

Outra modificação necessária para permitir esta filtragem, foi a inclusão 
de um novo campo (denominado idtipo) na tabela do banco de dados do Moodle 
responsável por armazenar os recursos (mdl_resource). Este novo campo recebe 
um código para cada tipo de novo recurso cadastrado, facilitando a aplicação 
desta técnica.

Para atender às diferentes formas de avaliações, de acordo com o modelo de 
aluno e os estilos cognitivos (BARIANI, 1998; GELLER, 2004), foram utilizadas 
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as ferramentas disponíveis no AVA Moodle: Bate-papo (Chat), Fórum, Pesquisa 
e Questionário. Para os demais tipos de avaliação (Resenha e Desafio), foram 
utilizadas as atividades do tipo Tarefa, sendo considerada para Resenha o tipo de 
tarefa “Texto Online” e para Desafio, o tipo de tarefa “Envio de Arquivo Único”.

A ocultação destas atividades foi realizada a partir da filtragem pelo tipo de 
atividade, na tabela mdl_modules do banco de dados do Moodle. Já a ocultação de 
Resenhas e Desafios, foi realizada por meio da filtragem pelo campo assignmenttype 
da tabela mdl_assignment. Neste campo, “online” corresponde à atividade “Texto 
Online” e uploadsingle corresponde à atividade de “Envio de Arquivo Único”. 

O aluno, ao acessar o AVA adaptativo responde a um questionário, que o 
compreende de acordo com os estilos cognitivos propostos por Bariani (1998) e 
Geller (2004). A partir desta compreensão, o SHA implementado tem condições 
de definir qual(is) material(is) deve(m) ser empregados para este aluno, por meio 
de técnicas de apresentação adaptativa e de ocultação. Quando o aluno acessa o 
AVA pela primeira vez, é apresentado o link para este questionário. 

4. Considerações finais

Segundo Oliveira e Fernandes (2002), a adaptação pode solucionar alguns 
problemas, tais como: quebra de fluxo conceitual; desorientação; sobrecarga 
cognitiva e quebra de fluxo narrativo. A solução destes problemas pode auxiliar 
nos processos de ensino e de aprendizagem, especialmente com a utilização de 
SHA voltados à Educação.

Além disso, SHA podem ser aliados à aplicação de metodologias ativas 
de aprendizagem apoiadas pelas TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e 
da Comunicação). Por exemplo, ao adotar a metodologia ativa de aprendizagem 
da Sala de Aula Invertida (BERGMANN, 2018; BERGMANN; SAMS, 2018), 
os materiais didáticos digitais utilizados para a pré-aula podem ser disponibili-
zados, de forma adaptativa, em um SHA.

Outra possibilidade diz respeito à utilização de OAs (Objetos de 
Aprendizagem) (PARREIRA; FALKEMBACH; SILVEIRA, 2018) já existentes 
disponíveis em repositórios e, por meio de um SHA empregando um modelo 
de aluno, definir qual OA é o mais adequado para ser apresentado aos alunos. 
Este SHA pode ser integrado a um AVA, tal como a proposta apresentada por 
Silveira et al. (2016), para a criação de uma arquitetura de adaptação.

Empregar diferentes OAs, que apresentam os conteúdos de diferentes for-
mas, pode estimular, também, as diferentes inteligências dos alunos, no contexto 
da Teoria das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 2000; GARDNER, 2002).

Sendo assim, destaca-se que as contribuições de um SHA na Educação 
são importantes para estimular os processos de ensino e de aprendizagem, 
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aproveitando os recursos das TDICs, apoiados por diferentes metodologias de 
ensino e/ou teorias educacionais.
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O TRABALHO DE MEDIAÇÃO DOCENTE NO 
ENSINO REMOTO: UM ESTUDO DE CASO
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1. Introdução e contextualização da temática de estudo

Esta pesquisa está centrada na análise do trabalho docente quanto às ati-
vidades didáticas propostas nos anos iniciais do Ensino Fundamental no con-
texto do ensino remoto. O interesse por essa temática de pesquisa surgiu através 
da minha experiência como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), durante o período de agosto de 2018 até janeiro 
de 2020, e como estagiária pela Prefeitura em uma escola pública municipal de 
Educação Infantil em Jaguarão. A partir dessas oportunidades, foi possível co-
nhecer o cotidiano escolar e acompanhar o trabalho docente por meio da minha 
atuação como professora em formação, observar como se dava o processo de 
ensino e aprendizagem, identificar que tipo de atividades eram desenvolvidas 
com as crianças em sala de aula e fora dela e aplicar “na prática” grande parte 
dos saberes e fazeres aprendidos durante o curso de Pedagogia. 

Essas situações ocorridas antes da pandemia me possibilitaram conhecer 
a realidade de escolas públicas municipais na cidade onde resido, bem como 
refletir sobre a participação da família no desenvolvimento das atividades esco-
lares dos alunos. Um dos aspectos que chamava minha atenção consistia no fato 
de que uma parte considerável dos responsáveis pelas crianças não revisavam as 
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suas agendas onde as professoras deixavam os recados e avisos. 
Isso era notado especialmente em ocasiões comemorativas na escola 

quando algumas crianças apareciam descaracterizadas ou não levavam os 
materiais que foram solicitados. Reconhecendo a importância da família no 
processo educacional das crianças, essa realidade gerava preocupação nos 
membros das equipes diretivas, professores e funcionários das escolas, situa-
ção essa que, com a chegada da pandemia da Covid-19 e o Ensino Remoto 
Emergencial, ficou ainda mais latente.

A partir disso, uma questão tem despertado minha inquietude durante o 
período que estamos vivendo e está relacionada com a realização das atividades 
pedagógicas por parte das crianças durante o ensino remoto, ou seja, em casa e 
afastadas da escola, docentes e colegas de turma. Assim, faço os seguintes ques-
tionamentos: Como as crianças estão fazendo os deveres escolares e estudando 
sem o contato presencial com a professora, sem o convívio escolar e trocas de ex-
periências com os colegas e sem os espaços de socialização, como, por exemplo, 
as brincadeiras e os jogos? Como as professoras estão lidando com esse cenário 
e criando alternativas para ensinar?

Sobre o assunto, Soares (2021) explica que a pandemia ocasionada pela 
Covid-19 trouxe novos desafios para as instituições educacionais e para os pro-
fissionais da educação ao afastar desses espaços as crianças, principalmente 
àquelas que estão na fase de alfabetização.

Considerando o exposto, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: 
De que forma ocorre a mediação docente no processo de ensino e aprendizagem 
de crianças de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental no âmbito do en-
sino remoto.

Com base nisso, o objetivo central desta pesquisa é analisar de que forma 
ocorre a mediação docente no processo de ensino e aprendizagem de crianças 
de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental em uma escola particular, no 
âmbito do ensino remoto.

São objetivos específicos deste estudo: a)  Identificar como se dá a media-
ção docente no ensino remoto em uma turma do 2º ano do ensino fundamental 
em uma escola privada de Jaguarão / RS; b) Analisar a participação das crianças 
na realização das atividades didáticas propostas pela professora da turma; c) 
Conhecer os meios tecnológicos utilizados pela docente para o desenvolvimento 
do trabalho pedagógico com a turma; d) Identificar as vantagens e os desafios do 
ensino mediado pelas tecnologias; e) Verificar se as crianças atendem as ativida-
des que são encaminhadas para realização em casa pela professora.
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2. Aproximações teóricas ao objeto de estudo

2.1.   Impactos da pandemia da Covid-19 na educação das crianças

No final de 2019, foi descoberto um novo vírus chamado SARS-CoV-2, 
responsável por causar a síndrome respiratória aguda grave, a COVID-19, assim 
denominada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).Como meio para evi-
tar que houvesse mais transmissão do vírus, políticas públicas implementaram 
medidas como o isolamento social, restrição no comércio, fechamento das esco-
las, buscando restringir a aglomeração de pessoas. Assim, as instituições de en-
sino tiveram que se adaptar à nova realidade e adotar o ensino remoto, incluindo 
o uso das ferramentas tecnológicas e de aulas virtuais.

Diante disso, as escolas criaram estratégias para disponibilizar material 
didático aos estudantes, sendo algumas delas: entrega de material impresso 
para ser retirado na escola,envio de vídeos, informes e materiais via WhatsApp, 
aulas síncronas via plataformas online como, por exemplo, o Google Meet. 
Considerando as inúmeras dificuldades de acesso aos meios tecnológicos por 
parte da sociedade brasileira, a Rede Nacional de Primeira Infância (RNPI) e 
a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) 
se manifestaram sobre a forma inapropriadacomo muitas atividades educativas 
foram encaminhadas aos estudantes.

É  momento  de  reafirmar  e  defender  um  projeto  formativo  com  
qualidade social  desde  uma  concepção  ampliada  de  educação,  que  
considere  todas as  crianças  como  sujeitos  de  direitos,  sem  esquecer  
aquelas  que  não residem em meio urbano, como as do campo, as 
quilombolas, as indígenas, com  um  olhar  particular  àquelas  que  
recebem  Educação  Especial,  sob  o riscos  de,  neste  adverso  contexto  de  
pandemia,  efetivarmos  a  exclusão  de parcela  importante  da população 
e ampliarmos as desigualdades sociais já existentes (ANPEd, 2020, p.4)

Somado a essas dificuldades, é preciso considerar que muitas famílias não 
possuem um ambiente adequado de estudo, nem tempo para assessorar na rea-
lização das tarefas escolares e no uso das tecnologias, entre outros aspectos que 
interferem na qualidade do estudo, especialmente das crianças pequenas.

No caso dos docentes, houve a necessidade de adequação ao ensino à 
perspectiva não presencial, implicando no uso de diferentes recursos tecnoló-
gicos nas ações de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades 
pedagógicas. Muitas vezes, esse trabalho se deu sem que o docente tivesse for-
mação adequada e recursos tecnológicos disponíveis. Já os estudantes apresen-
tam dificuldades para acompanhar as aulas nesse novo formato seja pela falta 
de infraestrutura ou pela fragilidade do processo de mediação do ensino e de 
acompanhamento familiar.
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Paralelamente, tem sido um grande desafio para todos lidar com as pró-
prias emoções, angústias e ansiedade provocadas pelo enfrentamento da pande-
mia da covid-19 e as perdas de tantas vidas.

2.2. Reflexões sobre mediação docente

No contexto da educação escolar, o professor tem papel importante na 
mediação dos saberes científicos e metodológicos através de estratégias didáticas 
que favoreçam aos estudantes na construção de conhecimentos de forma crítica 
e autônoma. 

Ao assumir o papel de mediador pedagógico, o professor torna-se provoca-
dor, contraditor, facilitador, orientador. (...) primeiro o professor faz a lei-
tura do conteúdo, apropriando-se dele. Em seguida, coloca-o à disposição 
dos alunos que, por sua vez, o refazem, o reconstroem para si, tornando-o 
seu, dando-lhe um novo sentido (GASPARIN, 2007, p.113-114).

Para exercer o seu trabalho, o professor está sempre em busca de mais 
qualificação e novas aprendizagens, buscando, com isso, ofertar ensino de qua-
lidade. Educar na sociedade contemporânea requer do professorado habilidades 
específicas da sua área e transversais, com caráter mais colaborativo e interdis-
ciplinar. Sobre isso, Moacir Gadotti (2003) destaca que ser professor atualmente 
é algo diferente de tempos atrás, especialmente no contexto dos avanços cientí-
ficos e tecnológicos.

Diante da velocidade com que a informação se desloca, envelhece e morre, 
diante de um mundo em constante mudança, seu papel vem mudando, 
senão na essencial tarefa de educar, pelo menos na tarefa de ensinar, de 
conduzir a aprendizagem e na sua própria formação que se tornou perma-
nentemente necessária (GADOTTI, 2003, p. 15)

Diante disso, fica claro a necessidade da formação permanente dos profis-
sionais da educação, com o objetivo de conseguir dialogar com as novas culturas 
e problemáticas do tempo presente. 

Em se tratando da realidade atual, afetada pela pandemia do novo coro-
navírus, foi preciso que a escola e seus agentes aprendessem a ensinar mediante 
o uso das tecnologias e da não presencialidade. Nesse contexto, a mediação 
docente se deu, sobretudo, de forma virtual, por meio de plataformas educa-
cionais, aplicativos e redes sociais digitais. Em alguns casos, o material de aula 
era disponibilizado de forma impressa a ser retirado e entregue na escola, o 
que limitava ainda mais o contato entre professor e estudante. Um dos desafios 
enfrentados pelos professores foi manter a motivação do estudante em estudar 
mesmo à distância, o que requisitou dos responsáveis pelo ensino propor estra-
tégias variadas para ensinar.
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Com base nisso, está pesquisa busca compreender como se deu a me-
diação docente no processo de ensino e aprendizagem com crianças dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental no âmbito do ensino remoto em uma escola da 
rede particular de Jaguarão – RS. 

A seguir serão explicitados os aspectos metodológicos a serem emprega-
dos para o desenvolvimento do estudo.

3. Caminhos metodológicos

A metodologia empregada neste trabalho será de estudo de caso, tendo 
como foco analisar de que forma ocorre a mediação docente no processo de ensi-
no e aprendizagem de crianças de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental 
no âmbito do ensino remoto.

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma enti-
dade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema edu-
cativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundida-
de o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única 
em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial 
e característico. [...]. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma 
perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do 
ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa 
simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível 
completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador 
(FONSECA, 2002, p. 33).

Como instrumentos para a obtenção de dados, utilizamos um questio-
nário (Apêndice I) respondido pela professora participante da pesquisa, com o 
intuito de aprofundar algumas questões relacionadas à temática de estudo.

Para a análise dos dados obtidos foi realizada uma apresentação sequen-
cial das questões elencadas, juntamente com uma discussão sobre as mesmas.

4. Resultados e discussões

Nesta subseção, foi feita a caracterização e discussão sobre as compreen-
sões da professora participante do estudo, sendo que as informações foram ob-
tidas através de um questionário, composto por 20 questões abertas, que tem 
como objetivo auxiliar na compreensão de como se deu o trabalho de mediação 
docente no ensino remoto. As respostas foram descritas e organizadas como se 
observa a seguir.

A docente participante da pesquisa tem 31 anos, está vinculada a Rede 
Particular de Ensino e atua como professora dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental numa turma de 2º ano, com carga horária de 20h na escola. Tem 
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formação inicial em Letras Português/Espanhol e Respectivas Literaturas, espe-
cialização Lato Sensu em Metodologia de Línguas e Literatura e, atualmente, 
é mestranda em Educação. Seu tempo de magistério é de 7 anos, sendo que na 
escola privada atua há 6 anos.

Quando perguntada a professora que recursos didáticos ela costumava 
usar, ela elencou: 

Utilizamos o material do Positivo, o qual inclui 2 livros didáticos por bimes-
tre com as disciplinas de português, matemática, ciências, geografia, his-
tória, filosofia e inglês. Além desse material impresso, também utilizamos 
o portal on-line do positivo, onde cada aluno tem um login e uma senha e 
uma vez por semana acessam ao portal para realizar atividades, como jogos 
on-line ou trilhas reforçando o conteúdo trabalhado na semana. No período 
anterior a pandemia esse acesso era realizado na escola, na aula de informá-
tica, mas agora é realizado em casa, durante o final de semana. 

Podemos perceber a utilização de material didático apostilado, o que não 
é muito benéfico tanto para os professores quanto para os alunos. Esse tipo de 
material apresenta um conteúdo selecionado e fragmentado, muitas vezes não 
considerando a realidade do aluno e tirando a autonomia do professor. Sendo 
uma política da escola a utilização desses materiais, os professores acabam ten-
do que seguir.Além disso, a comercialização de material didático vem crescen-
do, despertando o interesse de grupos empresariais, que visam somente o lucro 
e não a qualidade da educação. Segundo Andrade e Cária (2011),

desde a década de 1990 o processo de mercantilização do ensino vem 
ganhando força, acionado pela disputa acirrada do mercado de material 
didático; escolas sendo transformadas em mercadorias; estudantes ou os 
cidadãos que viraram sinônimo de consumidores, pois se tornaram públi-
co cativo das empresas educacionais frente ao mercado neoliberal global, 
que exige cada vez mais profissionais qualificados (ANDRADE; CÀRIA, 
2011, p. 25).

Também percebemos a utilização da tecnologia como um apoio ao material 
e não como um mecanismo central, onde tem o papel apenas de reforço escolar.

Ainda na mesma pergunta, a professora mencionou:

No período anterior a pandemia realizávamos mais atividades de criações 
de cartazes e exposições de atividades em murais na sala de aula e no cor-
redor da escola mas agora não podemos colocar nada nas paredes. 
No livro que utilizamos, em algumas páginas tem o ícone de RA (Realidade 
Aumentada e o QR code) onde os alunos podem baixar um aplicativo no 
celular e fazer a leitura para olhar vídeos ou jogar algum jogo relacionado 
ao conteúdo.

Neste contexto, podemos perceber a importância do professor criar com o 
livro e não seguir um roteiro rígido e imposto. Deste modo, o professor torna-se 
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essencial para uma educação de qualidade.

O papel do professor, portanto é o de planejar, selecionar e organizar os 
conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo dentro da classe, 
incentivar os alunos para o estudo, ou seja, o professor dirige as atividades 
de aprendizagem dos alunos a fim de que estes se tornem sujeitos ativos da 
própria aprendizagem (LIBÂNEO, 2011, p. 5).

Já quando foi falada em avaliação, a professora respondeu: 

Os alunos são avaliados por meio de provas, trabalhos, positivos e livro de atividades 
completos e realização de temas. 

A avaliação é um instrumento importante e que deve ser coerente com a 
metodologia abordada pelo professor, sendo parte do processo educativo. Diante 
disso, é preciso diversificar a avaliação, propor outras formas de avaliar, sem se cen-
trar sempre na aplicação de provas. Ou, como aponta Rampazzo e Jesus (2011),

A avaliação necessita estar atrelada à prática metodológica do professor. 
Avaliação e metodologia são indissociáveis e necessitam estar coerentes. 
Não há como pensar em avaliação de maneira isolada da metodologia, dos 
conteúdos ou dos objetivos. É a relação existente entre esses elementos que 
sustenta o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. (RAMPAZZO; 
JESUS, 2011, p. 4)

Sobre as metodologias que utiliza no Ensino Remoto Emergencial, a pro-
fessora destacou:

Durante o ensino remoto as aulas eram ministradas pelo Google Meet, das 13h30 às 
16h30 com intervalo de 10 minutos para lanche ou banheiro, seguíamos o positivo 
e livro de atividades normalmente. Antes das aulas os alunos copiavam a rotina do 
dia no caderno de aula e no de tema (atividades que seriam desenvolvidas na aula 
on-line e o tema que deveria ser realizado após a aula on-line). 

E, ainda, perguntada sobre a participação dos pais no ensino remoto, ela 
conta:

A família é muito participativa e preocupada, se os alunos por algum motivo não 
podem frequentar a aula (tanto on-line quanto presencial) os responsáveis justificam 
e logo colocam as atividades em dia, posteriormente mandam foto para correção. 

Nesse sentido, percebemos que o apoio familiar sempre foi importante 
para o desempenho e desenvolvimento das crianças e jovens. Ainda mais agora, 
com aulas remotas, pois o professor e a escola precisam dessa parceriapara que 
os alunos aprendam e alcancem os objetivos. Os desafios enfrentados pelo pro-
fessor, escola, alunos e famílias foram muitos. 

O professor teve que se reinventar e pensar em outra forma de ensinar, 
buscando plataformas on-line, aplicativos, maior tempo para planejar e aprender 
a usar alguns recursos, sem que os alunos fossem prejudicados. Os alunos e as 
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famílias tiveram que se adaptar com uma nova rotina, envolvendo a tecnologia, 
onde o contato com os colegas e o professor é importante para a aprendizagem 
e socialização. Também temos que pensar naquelas famílias que não possuem 
uma internet de qualidade, aparelhos eletrônicos modernos e até mesmo acesso 
a esses meios, dificultando a participação nas aulas.

Com relação ao retorno das atividades das crianças, a professora descreve: 

No início do ano, eu pedia que os pais mandassem fotos dos cadernos de aula e 
tema com a rotina copiada, assim como o tema realizado diariamente. Ao final do 
bimestre eu recolhia todos os positivos, livros de atividades, cadernos de aula, tema 
e caligrafia para a correção. De 16 alunos, apenas 3 não tinham os cadernos com-
pletos, com esses pais fiz uma reunião a fim de solucionar esse problema e esclarecer 
que todos deveriam realizar as atividades. 
Hoje, com o ensino híbrido e tendo contado com os alunos na escola, consigo fazer a 
correção e acompanhamento semanalmente e dispensei o envio de fotos. 

O ensino híbrido é uma mistura do ensino presencial e online, mesclando 
os ambientes de ensino e de aprendizagem. Em uma reportagem no portal de 
notícias Agência Brasil, o especialista educacional, professor e autor de livros 
didáticos, Ismael Rocha, deu uma entrevista intitulada: Ensino híbrido é tendên-
cia para a vida escolar no mundo pós-pandemia, onde comenta:

Há muito tempo, diversas escolas praticam o ensino híbrido. A partir do 
momento em que utilizam diferente plataformas de ensino e aprendizagem, 
estão trabalhando com o ensino híbrido. Quando há uma excursão para vi-
sitar um museu, uma área de mata, essas visitas representam ensino híbrido, 
que é algo que acontece na sala de aula e fora dela (ROCHA, 2020, s/p.).

Podemos perceber que o ensino híbrido utiliza as ferramentas tecnológi-
cas para potencializar a aprendizagem dos alunos, incentivando sua autonomia, 
criticidade, desenvolvimento. Para as crianças é uma vantagem, pois sabem ma-
nusear e utilizar com facilidade no dia a dia em casa, através de celulares. Já 
para os professores é mais um desafio, pois terão que aprender a utilizar diversas 
plataformas e recursos digitais, reorganizando os conteúdos e planejamento. 

Sobre as ferramentas tecnológicas que utiliza em suas aulas, a professora 
ressaltou que

Utilizamos o grupo de WhatsApp com os responsáveis dos alunos para postar as 
rotinas de atividades, avisos e os links das aulas, o Google Meet para a aula on-line 
(inclusive no ensino híbrido, pois atualmente metade da turma está no presencial 
e metade no Meet) e o portal do Positivo para liberar trilhas e jogos pedagógicos. 

O professor sempre vai ser essencial no processo educacional, mesmo 
com o uso das ferramentas tecnológicas (BACCEGA, 1996), pois atua como 
mediador, propondo atividades condizentes com a realidade dos alunos. Deste 
modo, o uso dessas ferramentas veio para somar, pois oferece muitos recursos 
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que potencializam o aprendizado (KENSKI, 2003).
Sobre os desafios enfrentados durante o Ensino Remoto Emergencial e 

quais as dificuldades que as crianças enfrentam, a professora comenta:

O cansaço, criava as rotinas, enviava para o grupo de whats, recebia foto de temas e 
de rotinas, a qualquer hora do dia ou da noite, mensagem dos pais e etc. 
Neste ano de 2021 consegui me virar melhor com as tecnologias para dar aula, mas 
no ano de 2020 foi desafiador. 
O lado afetivo, a falta de contato com os colegas e professor. 

Sem dúvidas o professor ficou ainda mais sobrecarregado, trabalhando 
além do previsto na carga horária, se desdobrando para atender mensagens e 
dúvidas fora de hora. Além disso, conciliar o trabalho com as questões domici-
liares, estudar para se aperfeiçoar com os recursos tecnológicos, lidar com sen-
timentos de insegurança, medo, cansaço físico e mental, é uma situação muito 
complicada (SANTOS; BARRETO, 2021).

Já quando questionada sobre como percebe a turma atualmente, com re-
lação aos conhecimentos de escrita, leitura e numeramento, ela destaca: 

Como a turma teve um acompanhamento on-line durante toda pandemia no primei-
ro ano e parte do segundo, ao nos encontrarmos no ensino híbrido, no final de julho, 
penso que não sofreram tanto com relação aos fatores citados acima. Na minha turma 
tenho 16 alunos e apenas 2 apresentam dificuldades e não estão alfabetizados, os quais 
estão fazendo reforço na escola em turno inverso para suprir essas dificuldades. 

A fala da professora reflete o seu contexto vivenciado na sua turma, porém 
o que estamos vendo em outros contextos, no campo da educação não é bem 
isso. Conforme pesquisas da área de educação (QUEIROZ; SOUSA; PAULA, 
2021; MENEZES; FRANCISCO, 2020), houve um agravamento na aprendiza-
gem causado pela pandemia, envolvendo fatores como o apoio familiar, uso ex-
cessivo de tecnologias, fatores emocionais, como ansiedade, déficit de atenção, 
falta de acesso à internet, etc.

5. Considerações finais

Esta pesquisa estava centrada na análise do trabalho docente quanto as 
atividades didáticas propostas em uma turma de 2º anodo Ensino Fundamental 
no contexto do ensino remoto, com o objetivo geral de analisar de que forma 
ocorria a mediação docente no processo de ensino e aprendizagem. Dessa for-
ma, foi enviado um questionário para aprofessora dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental em uma escola da rede privada de Jaguarão – RS.

A partir das respostas da professora, percebemos que o trabalho da docen-
te foi afetado pela pandemia, porém a aprendizagem da sua turma não foi afe-
tada, pois os instrumentos de avaliação estavam coerentes com a metodologia. 
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Essa realidade não reflete em todas as escolas e com todos os alunos, pois envol-
ve muitas questões como falado anteriormente. É preciso considerar a realidade 
de cada aluno, o contexto familiar, condições financeiras, acesso à internet e 
aparelhos eletrônicos, dificuldade de aprendizagem já existentes antes mesmo 
da pandemia, como por exemplo: déficit de atenção, ansiedade etc. Além disso, 
a socialização e o contato com os colegas e professores melhoravam o desempe-
nho dos alunos, sem o contato em casa, as crianças tiveram que se adaptar com 
o novo ambiente de estudo.

Com base no que foi apresentado, o estudo nos mostra como aconteceu 
a mediação docente diante da pandemia, as dificuldades e desafios enfrentados 
pela entrevistada. Essa pesquisa vem a contribuir para termos um olhar diferen-
ciado sobre a escola, sobre o que aconteceu na pandemia e as novas formas de 
se reinventar do professor e adaptação dos alunos. 
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O PROCESSO COREOGRÁFICO 
NO CONTEXTO ESCOLAR

Alexandra Aparecida dos Santos Noronha1

Fernando Luiz Zanetti2

1. Introdução

Levando em consideração a emergência de discutirmos sobre Dança e 
Educação este texto consiste numa revisão bibliográfica acerca do processo co-
reográfico no contexto escolar, de modo que buscamos verificar e compreender 
os processos educativos em dança nos contextos escolares. 

A dança é uma forma de expressão corporal e de comunicação huma-
na, que sempre esteve presente nas manifestações culturais de todos os povos. 
Entretanto, no espaço escolar, geralmente, a dança ganha espaço somente em 
datas festivas, ou seja, não é vista como objeto de conhecimento. Isso leva a 
muitas dificuldades para o ensino de dança nas escolas, tendo em vista que é 
uma prática marginalizada no currículo. Assim, “[...] a inserção da dança no 
currículo representa ainda um claro e grande desafio. Mesmo reconhecendo que 
o ensino de dança favorece discutir a produção do conhecimento por meio do 
corpo (BATALHA, 2017, p. 7, grifos do autor).

Complementando essa perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular 
(BRASIL, 2018), doravante BNCC, a dança é constituída por prática artística, 
pensamentos e sentimentos do corpo, mediada pelos processos cognitivos e pe-
las experiências sentidas. Nesse sentido, os processos artísticos em dança são 
manifestados a partir do corpo e produzem um significado nas relações entre 
corporeidade e produção estética.

Desde modo, objetivamos cartografar o processo de ensino coreográfi-
co no contexto escolar, a partir de uma revisão bibliográfica apresentamos um 
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e fez pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). 
Atualmente é Professor da Universidade Estadual de Minas (UEMG). E-mail: fernando.
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breve estado do conhecimento a respeito de trabalhos que estão sendo realizados 
na área educacional com foco no ensino e na aprendizagem de dança. Para isso, 
utilizamos como referência prioritária os trabalhos apresentados nas Reuniões 
Nacionais da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPEd) principalmente das três últimas edições, entre o período de 2007 a 
2017. Além disso, usamos também investigações disponíveis na Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) nos anos de 2012 a 2019, a 
fim de delimitar o estado do conhecimento sobre a temática proposta. 

Durante esta investigação, identificamos que a dança possui natureza in-
terdisciplinar e que os estudos recentes estão principalmente compreendidos nas 
áreas de Artes, Educação Física e Educação; e, em menor número, em outras 
áreas, como História, Psicologia e Filosofia.

Segundo Batalha (2017),

[a] presença da dança no currículo escolar não é algo constante, embora o 
ensino de arte seja garantido por lei, desde 1996, e a dança esteja presente 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte como uma de suas lingua-
gens, desde 1997. Do ponto de vista legal avançamos, pois foi aprovada 
a Lei n° 13.278, em maio de 2016, que altera a redação dos parágrafos 
2° e 6° do artigo 26 da LDB (9.394/96), e o ensino de artes visuais, dan-
ça, música e teatro tornam-se obrigatórios. O prazo para que os sistemas 
de ensino implantem as mudanças, incluída a formação dos professores 
em número suficiente para atuar na educação básica, é de cinco anos 
(BATALHA, 2017, p. 1).

Como já constatado por Marques (2011), por vezes, nas instituições es-
colares, a dança é restringida às festividades escolares, tais como dia das mães, 
quadrilha, entre outras comemorações simbólicas. Nessa perspectiva, dança se 
transforma em processos vazios, repetitivos, enfadonhos, com ênfase em técnicas 
(MARQUES, 2011), que levam à busca excessiva pela perfeição dos passos e, não 
raro, dos corpos, em detrimento dos processos educativos e criativos. Além disso, 
não se considera a participação do aluno, tampouco sua expressão natural.

Dessa forma, pretendemos problematizar o ensino de dança e verificar 
através de uma pesquisa bibliográfica como está o processo coreográfico nas 
instituições escolares. Além de problematizar o ensino de dança nas escolas, 
investigamos como os processos educativos em dança acontecem e como as co-
reografias são construídas, discutindo as temáticas da performance e o improviso.

Ao encontro disso, surgiram alguns questionamentos a respeito da dança 
nas escolas: Como acontece o ensino de dança nas escolas? Como constroem as 
coreografias?

Esta investigação bibliográfica utiliza o método de cartografia, pensado 
por Deleuze e Guattari. Conforme Lemos e Oliveira (2017), essa metodologia 
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constrói territórios, linhas, e “propõe essa criação de conexões e significação 
ao longo do desenvolvimento, mapeando pensamentos, técnicas, situações, 
pessoas, lugares [...]” (LEMOS; OLIVEIRA, 2017, p. 42). No mesmo sentido, 
Souza e Francisco (2016) afirmam que as pesquisas cartográficas contribuem 
para desenvolver pesquisas qualitativas e direcionam o acompanhamento de 
processos e produção da subjetividade. Desse modo, “a cartografia é, ao mesmo 
tempo, ciência e arte, registro e enunciado, referência e composição, descrição 
e criação, aqui e lá, atual e virtual, documento e expressão, função e sensação” 
(OLIVEIRA; PARAISO, 2012, p. 168).

Compreendemos que pesquisas no campo da Educação, Arte e Dança 
principalmente não ocorrem de forma linear, mas sim de maneira sinuosa, sem-
pre em movimento. Por isso,

[a] cartografia possui a peculiaridade de não possuir um plano a ser execu-
tado, uma lista de passos a ser seguido. Assim, ao investigar um objeto de 
estudo amplo, aberto, irrigado de subjetividade, o pesquisador pode seguir 
de maneira não-linear a sua verificação. O processo vai se desdobrando e 
assumindo dimensões que levam a pesquisa para novos lugares (LEMOS; 
OLIVEIRA, 2017, p. 48).

A fim de cartografar o processo de ensino coreográfico no contexto es-
colar, ademais, entender como ocorrem os processos de ensino e aprendizagem 
em dança, baseamo-nos nas abordagens dos filósofos Foucault (1998) e Deleuze 
(1996) sobre o discurso do corpo.

Ao analisarmos a dança através do discurso do corpo, Foucault (1998) 
nos faz pensar na ‘ordem do discurso’, na função normalizadora e reguladora 
dos discursos. Nesse sentido, por meio das contribuições do filósofo, podemos 
problematizar questões relacionadas à dança e ensino de dança. Valle (2017) 
afirma que não pode existir o mundo das ideias em oposição ao corpo, portanto 
o “corpo é pensamento e pensamento é corpo” (VALLE, 2017, p. 17).

2. As pesquisas realizadas na ANPED e na BDTD

O processo coreográfico nas escolas é a forma em que se ensina dança, 
bem como a problematização. Desse modo, para desenvolver esta revisão de 
literatura, utilizamos como referência prioritária os trabalhos apresentados 
no Grupo de Trabalho (GT) 24, Educação e Arte, nas 36ª, 37ª e 38ª Reuniões 
Nacionais da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPEd), na qual as três últimas edições, realizadas nos anos de 2013, 2015, 
2017, nas cidades de Goiânia – Goiás, Florianópolis – Santa Catarina, e São 
Luís do Maranhão – Maranhão. 

Devido ao GT 24 ser o mais novo e por encontrarmos poucos trabalhos 
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direcionados ao campo da Dança, utilizaremos também como referência os tra-
balhos apresentados na Reunião Científica Regional da ANPEd SUL, em 2016, 
na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, como também na 30ª Reunião 
Anual da Anped, em 2007 e 2008, ambas realizadas na cidade de Caxambu, no 
Estado de Minas Gerais.

Durante a investigação e a coleta de material, utilizamos os seguintes des-
critores: dança, corpo, performance, improviso, ensino e aprendizagem de dança 
e processo coreográfico. Por meio desse procedimento, não encontramos ne-
nhum resultado a partir de “processo coreográfico”, “improviso”, “composição 
coreográfica” ou “coreografia”. A maioria das buscas foi realizada diretamente 
nos GTs e, principalmente, no GT 24 – Educação e Arte.

Assim, sobre o tema dança encontramos dois trabalhos no GT 24: 
Formação Superior em Dança no Brasil: Panorama Histórico-Crítico da constituição de 
um campo de saber (SOUZA, 2013), na 36ª edição, e Ensino de Dança na Escola: 
Concepções e práticas na visão de professores (BATALHA, 2017), na 38ª edição. Na 
37ª edição, não encontramos trabalhos que abordassem especificamente a dança 
ou o processo coreográfico. 

Acerca do tema performance, encontramos cinco trabalhos no GT 24. Na 36ª 
edição, Pode o professor ser um performer? (BELLO, 2013) e Performance e Educação: 
uma função-educador agenciada por intervenções no urbano (BOM-TEMPO, 2015). 
Na 37ª edição, Imagens em performance: vazamentos urbanos na produção de uma edu-
cação por afetos (BONATTO, 2015). Por fim, na Reunião Científica Regional da 
ANPEd em 2016, encontramos A arte de performar no cotidiano escolar: necessidade 
ou aprendizagem? Perspectiva sob o corpo da criança (MELLO; FERRI, 2016). 

Completando essa busca por descritores, encontramos mais três artigos 
nas reuniões anuais da ANPEd, nas edições 30ª e 31ª, de 2007 e 2008: O corpo 
na condição docente: exigências e atributos (ARAUJO, 2007) do GT 08 – Formação 
de Professores; Corpo e aprendizagem: um diálogo acerca do movimento humano 
(ZIMMERMANN, 2007) do GT 17 – Filosofia da Educação e Pagamento por 
performance na educação básica (CASSETTARI, 2008) do GT 5 – Estado e Política 
Educacional.

A partir dessa busca, encontramos um total de 15 artigos. Com intuito de 
melhor visualização desses resultados, decidimos organizá-los nos quadros 1, 2 
e 3 abaixo:
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Quadro 1 – Reuniões Nacionais da ANPEd da 36ª a 38ª edição

Título Autor(a) Encontro / GT
Local / Ano

Pode o professor ser um performer?
Márcia Pessoa Dal Bello – 

UNDARTE

Gilberto Icle – UFRGS

36ª Reunião Na-
cional

GT 24 Educação 
e Arte

Goiânia – GO

2013

Arte como sensação Carlos José Martins – 
UNESP-RC

Formação Superior em Dança no Brasil: 
Panorama Histórico-Crítico da constitui-

ção de um campo de saber

João Batista Lima de Sou-
za – UFSM

No entrecruzamento de linguagens... A 
arte e o corpo para pensar a educação e a 

formação do humano

Andrisa Kemel Zanella – 
UFPel

Lúcia Maria Vaz Peres – 
UFPel

Processos de avaliação em arte no ensino 
básico: provocações, inquietudes e reflexões

Letícia Ribas Diefenthaeler 
Bohn – UNIVILLE

Carla Clauber da Silva – 
Secretaria de Educação

Performance e Educação: uma função-edu-
cador agenciada por intervenções no urbano

Juliana Soares Bom-Tem-
po – FE/UNICAMP

Imagens em performance: vazamentos urba-
nos na produção de uma educação por afetos

Juliana Soares Bom-Tem-
po – FE/UNICAMP

37ª Reunião Na-
cional

GT 24 Educação 
e Arte

Florianópolis – SC
2015

Entre ensinar performance e ensinar teatro: 
possibilidades para a educação escolarizada

Mônica Torres Bonatto – 
UFRGS

Gilberto Icle – UFRGS

Ensino de dança na escola: concepções e 
práticas na visão de professores

Cecília Silvano Batalha – 
PPGE/UFRJ

38ª Reunião Na-
cional

GT 24 Educação 
e Arte

São Luiz – MA
2017

Fonte: elaborado pelos autores (2020).
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Quadro 2 – Reunião Científica Regional da ANPED SUL (2016)

Título Autor(a) Encontro / GT
Local / Ano

Problematizações sobre corpos 
escolares e dança: nos (des)cami-
nhos da presença-ausente

Raquel Silveira Rita Dias

Reunião Científica Regional 
da ANPED UFPR, Curiti-

ba – PR
Eixo 19 – Educação e Arte 

2016

Movimento – hiato – palavra: o 
estatuto da sensação e a dança Tatiana Nunes da Rosa

A arte de se performar no coti-
diano escolar: necessidade ou 
aprendizagem? Perspectiva sob o 
corpo da criança

Mariana de Oliveira Fel-
sky Mello, Karla Renata 

Ferri

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Quadro 3 – Levantamento dos estudos relacionados à Arte/Dança na ANPED

Reunião Anual da Anped 30ª a 31ª (2007-2008)

Título Autor(a) Encontro / GT
Local / Ano

O corpo na condição docente: exigên-
cias e atributos

A R A Ú J O , 
Marlene de.  
(UNILESTE)  

30ª Reunião Anual da Anped/Ca-
xambu/MG

GT08 - Formação de Professores 
2007

Corpo e aprendizagem: um diálogo 
acerca do movimento humano

Z I M M E R -
MANN, Ana 
C r i s t i n a . 
(CED/UFSC)

30ª Reunião Anual da Anped/30ª 
Reunião Anual da Anped

GT17 - Filosofia da Educação 
2007

Pagamento por performance na 
educação básica

CASSETTA-
RI, Nathalia. 
(USP)

31ª Reunião Anual da Anped
GT-05: Estado e Política Educa-

cional 
 2008

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Sobre o ensino de dança no contexto escolar, respectivamente, encontra-
mos o artigo Ensino de dança na escola: concepções e práticas na visão de professores, na 
38ª edição, além de mais dois artigos Problematizações sobre corpos escolares e dança: 
nos (des)caminhos da presença-ausente e Movimento – hiato – palavra. o estatuto da sen-
sação e a dança, na Reunião Científica Regional da ANPEd SUL em 2016. Nessa 
pesquisa na ANPEd, não encontramos nenhum artigo que discuta o processo 
coreográfico e a performance de dança. Em razão disso, realizamos a busca no 
portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

Em virtude da limitação de trabalhos encontrados sobre dança e educação 
nas reuniões da ANPEd identificou-se a necessidade de buscarmos por outros 
trabalhos que abordassem nosso objeto de estudo e nossas problematizações. 
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Dessa maneira, realizamos uma pesquisa no site da Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD) por trabalhos que discutissem composição co-
reográfica e performance em dança. Por meio disso, encontramos alguns estu-
dos já concluídos, totalizando dez investigações, cinco teses e cinco dissertações, 
no período de 2012 a 2019.

Nesta verificação, encontramos vários trabalhos que abordam nosso objeto. 
No entanto, decidimos selecionar estudos que se dedicam especialmente ao pro-
cesso coreográfico e à performance em dança, realizados entre 2012 e 2019. Grande 
parte das investigações está centrada nas dissertações de Mestrados, na área da 
Educação, Arte e Dança. Assim, selecionamos dez trabalhos, respectivamente: 
três no campo das Artes; três na Educação; dois em Performance Cultura; um em 
Dança; e um em Memória Social e Bens Culturais. A seguir, demonstramos esses 
resultados no quadro 4, referente ao levantamento no site da BDTD sobre pro-
cesso coreográfico, performance e improviso, nas diversas áreas do conhecimento, 
acerca da temática Educação, Dança – Ensino e Aprendizagem.

Quadro 4 – Levantamento no site da BDTD sobre Processo Coreográfico, performance e 
improviso, com a temática Educação, Dança – Ensino e Aprendizagem

Autor (a) Título Trabalho
Área de concentração Ano

Donizeti 
Yaskara 
Manzini

Pra tudo se acabar na quarta feira: 
aproximações, diálogos e estranha-
mento entre carnaval e teatro nas 

performances da Comissão de Frente

Tese (Programa de Pós-Gradua-
ção em Artes)

Universidade Estadual de Cam-
pinas – Instituto de Artes

2012

João Bos-
co Torres 

Santos

A dança em cena: reflexões sobre a 
criatividade nos processos coreográ-

ficos

Dissertação (Programa de Pós-
-Graduação em Memória social 

e Bens Culturais) Unilasalle

2013

Fábio Luís 
Oliveira 

Monteiro

Coreografia da burocracia: implica-
ções políticas nos processos criativos 

em dança

Dissertação (Pós-graduação em 
Dança) Universidade Federal 

da Bahia
2014

Sinvaldo 
Berté 

Odailson

Corpos se (mo)vendo com imagens e 
afetos: dança e pedagogias culturais

Tese (Programa de Pós-gradua-
ção em Arte e Cultura Visua)

Universidade Federal de Goiás
2014

Eurim Pa-
blo Borges 

Pinho

Performances da dança-educação: 
autonomia e autogovernança

Dissertação (Pós-graduação em 
Performance Cultural)

Universidade Federal de Goiás

2015

Cibele 
Sastre 

Entre o performar e o aprender: 
práticas performativas, dança impro-

visação e análise laban/bartenieff  
em movimento

Tese (Pós-graduação em Edu-
cação) Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul
2015

Juliana 
Ribeiro 
Marra

Catira: performance e tradição na 
dança caipira

Dissertação (Pós-graduação em 
Performance Cultural)

Universidade Federal de Goiás
2016
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Paulo 
Sérgio 

Caldas de 
Almeida

O coreógrafo e a coreografia: derivas 
artístico-pedagógicas a partir das 
proposições de William Forsythe

Tese (Pós-graduação em Educa-
ção Brasileira)

Universidade Federal do Ceará
2017

Cláudia 
Terezinha 
Quadros

Contribuições dos processos coreográ-
ficos da dança- educação à formação 
docente: ensinar/aprender em coreo-

grafias didático-criativas

Tese (Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação)

Universidade Federal de Santa 
Maria

2017

Flávio 
Lima

Corpo, narrativa e identidade atra-
vés da dança: análise das experiên-

cias como intérprete-criador

Dissertação (Programa de Pós-
-Graduação em Artes)

Universidade Estadual de Cam-
pinas – Instituto de Artes

2019

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

3. Uma breve descrição dos estudos na ANPED e na BDTD

Souza (2013), ao realizar uma pesquisa sobre a Formação Superior em 
Dança no Brasil, ressalta as disputas que envolvem profissionais da dança na 
educação básica e em ambientes não formais. Ademais, discute o perfil pro-
fissional que pode ou não atuar com dança na educação básica: licenciado em 
dança ou não. Uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), n° 9.394/96, prevê que o ensino de arte passa a ser obrigatório na edu-
cação básica, contempla e (re)qualifica o ensino de dança na educação básica. 
Nas palavras do autor:

Os possuidores do diploma de licenciado seriam os profissionais capacita-
dos para o desenvolvimento do componente curricular dança na educação 
básica. Entretanto, ainda que a dança constitua um campo específico de 
atuação docente, ela se encontra vinculada a áreas que abrangem formas 
distintas de expressão artística/corporal (SOUZA, 2013, p. 8).

Nesse sentido, os profissionais que podem ensinar a dança no contexto 
escolar são os licenciados em dança, licenciados em Educação Física, Artes e 
Pedagogia. No entanto, qual profissional está mais habilitado para lecionar nas 
escolas? A dança exige um conhecimento mais complexo, para que seu ensino 
seja significativo, ou seja, não basta simplesmente conhecer a prática, é preciso 
também um conhecimento sobre como ensinar, ou seja, sobre os processos de 
ensino e aprendizagem.

Abordando a temática sobre ensino de dança nas escolas, Batalha (2017) 
questiona como professores, com formação superior em dança (bacharelado ou 
licenciatura), atuantes ou não na educação básica pública, concebem o ensino 
de dança. Além disso, analisa o que fazem (se fazem) a favor da sua inserção 
no currículo escolar. Em sua pesquisa, Batalha (2017) enfatiza que o ensino de 
dança nas escolas é um desafio para os professores. Ademais, defende que a 
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dança deve ser trabalhada interdisciplinarmente e não ser promovida somente 
em eventos pontuais e contraturnos escolares. 

Dias (2016), por sua vez, a partir da perspectiva foucaultiana sobre as relações 
de poder, propõe pensar a escola como produtora de corpos escolares normatizados 
e refletir sobre qual o papel da dança nesse contexto. Desse modo, algumas ques-
tões norteadoras são levantadas: Será que o corpo ficou do lado de fora da escola? 
Será que a escola tem produzido o silenciamento dos corpos na estrutura física, nos 
tempos e nas práticas escolares? Como a escola poderia ser construída, pensando 
na educação de corpos expressivos e brincantes? Que processos possibilitariam uma 
dança-educação comprometida com a formação de corpos brincantes que soubes-
sem estabelecer vínculos com os outros e com o mundo em que vivem? 

Nessa perspectiva, o corpo no contexto escolar é disciplinado e domestica-
do. Para Foucault (1998), é no corpo que essas relações de poder se constituem: “o 
poder encontra-se no próprio corpo” (FOUCAULT, 1998, p. 147). Assim, a dança 
na escola é negligenciada, afinal surge apenas em momentos de comemoração, 
por meio de repertórios prontos e repetitivos que serão apresentados em curto 
período, desconsiderando o aprendizado da dança, o conhecimento, a criativida-
de e a expressão corporal. Segundo Dias (2016), ao descontruirmos “corpos es-
colarizados”, nós promovemos corpos dançantes e pensantes, pois o movimento 
corporal não deve ser disciplinado sobre normas e regulações do contexto escolar. 

A seguir, relatamos sobre as investigações mapeadas. Ressaltamos que 
grande parte dos trabalhos publicados nos eventos da ANPEd estão direcionados 
ao tema performance para práticas artísticas na educação e práticas diversas, não 
especificamente como performance de dança. Os autores que discutem a perfor-
mance enfatizam a sua importância no contexto escolar e suas contribuições para 
a socialização dos alunos, desenvolvimento de expressões corporais e faciais, 
criatividade, maior interação dos alunos (DAL BELLO, 2013; BOM-TEMPO, 
2013; BONATTO, 2015; BOM-TEMPO, 2015; MELLO; FERRI, 2016).

A pesquisa de Rosa (2016) busca “discutir a relação de hiato entre a pala-
vra e o movimento que a experiência somática faz emergir procurando levantar 
ferramentas para a formulação da possibilidade da sensação como forma de 
conhecimento por ela mesma” (ROSA, 2016, p. 1-2). 

Bom-tempo (2013), baseada em Deleuze e Guattari, descreve que a per-
formance acontece em diversos campos (artísticos, estéticos, narrativos e cotidia-
nos), quando atravessa essas fronteiras e problematiza os limites impostos aos 
contextos vividos. Em síntese, a autora busca pensar a educação e a performance 
como experimentação de mundos e intensidades de sensações que atravessam os 
corpos. Na concepção de Bom-Tempo (2013), a performance ganhará funcionali-
dade educativa quando intervir no cotidiano, produzindo novas subjetividades.
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Bonatto (2015), por sua vez, faz um estudo sobre os jogos teatrais e aponta o 
teatro e a performance como potências para a educação. Em sua perspectiva, a arte 
da performance é um espaço de discussão de questões sociais e políticas. Por fim, 
questiona se realmente ensinam a linguagem da performance no contexto escolar.

Nos estudos de Mello e Ferry (2016), a escola é representada como con-
troladora de corpos. As autoras questionam se a escola ensina “performances re-
produtoras de papéis sociais”; partindo do princípio de que a “existência huma-
na é corporal”, a criança na escola desde cedo é imposta a limites em relação ao 
corpo. Para elas, 

Percebe-se assim que o conceito de performance é intercultural, histórico, 
atemporal, estético, ritual, étnico, sociológico, político e refere-se aos mo-
dos de comportamentos, habituais da vida diária, sendo um exercício mul-
tifacetado da experiência humana, podendo caracterizar quaisquer ativi-
dades, principalmente as que contribuem de forma audível à determinados 
desejos da sociedade (MELLO; FERRY, 2016, p. 2-3).

Dal Bello (2013) busca identificar os elementos culturais e corporais da 
performance artística na atuação docente, considerando o professor como perfor-
mer. Para esse autor, a performance docente é a expressão e a forma como os 
docentes utilizam o corpo e a voz para se comunicar com os educandos.

Já Cassettari (2008) discute o pagamento por performance aos docentes, co-
locando-se favorável à sua implementação: “remunerar diferentemente esforços 
e aptidões diferentes; motivar os professores; incentivar os melhores candidatos 
a entrarem e permanecerem na profissão; responsabilizar os professores pelos re-
sultados dos alunos; e melhorar o desempenho dos estudantes” (CASSETTARI, 
2008, p. 6). Entretanto, existem críticas contrárias sobre o critério de avaliação 
dos professores, em relação a criar um ambiente de competição entre os profis-
sionais em detrimento do trabalho em equipe. 

Outros textos encontrados nessa pesquisa na ANPEd discutem processos 
avaliativos em Arte (BONH, 2013); arte como sensação, com base em Deleuze 
(MARTINS, 2013); relações do corpo com a arte (DIAS, 2016; SOUZA, 2013;); 
e corpo e aprendizagem (ARAUJO, 2007; ZIMMERMAN, 2007).

Diante da carência de textos direcionados à performance em dança e com-
posição coreográfica, realizamos uma busca na BDTD (de 50 lidos, selecionamos 
dez pesquisas). Apontamos que os trabalhos sobre a performance em dança res-
saltam danças populares brasileiras e suas expressões, narrativas e dramatizações 
(LIMA, 2019; MARRA, 2016; MANZINI, 2012). Outros, por sua vez, discutem a 
temática da performance na dança-educação, a improvisação, interpretação cêni-
ca e as pedagogias culturais (PINHO, 2015; SASTRE, 2015; ODAILSON, 2014; 
ODAILSON, 2014). Os trabalhos que estudam composição coreográfica enfati-
zam os processos criativos em dança para o contexto coreográfico (ALMEIDA, 
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2017; QUADROS, 2017; OLIVEIRA, 2014; SANTOS, 2013). 
Os estudos de Sastre (2015) analisam os estudos de Laban/Bartinieff  de 

Movimento (LMA/BF) no que concerne aos procedimentos de improvisação e 
à Educação Somática, tendo como suporte teórico os estudos da Performance, os 
estudos da presença e os estudos folcaultianos. Sastre (2015) defende a formação 
da dança no Ensino Superior entre criar performances e aprender.

Encontramos na proposição de Almeida (2017) questionamentos sobre a 
composição coreográfica na qual o processo de criar performances deverá conver-
gir a qualquer corporeidade; no entanto, poderá ser pensada a partir do projeto 
estético a que se vincula.

Nas investigações de Odailson (2014), a performance é estudada nas 
manifestações de afeto e advindas de experiências com corpos e imagens em 
contextos de pedagogias culturais e em sintonia com os princípios da educação 
da cultura visual e da dança. Nas narrativas do grupo pesquisado estavam en-
volvidas as músicas da cantora Madonna, abordagem da bailarina e coreógrafa 
Pina Bausch e da pintora Frida Kahlo. Sendo assim, a cultura pop e esses movi-
mentos cotidianos e afetivos tornam-se aliados da dança na educação.

Complementando a discussão sobre composição coreográfica e performances, 
Quadros (2017) investiga as contribuições dos processos coreográficos da Dança-
educação para uma nova compreensão docente entre o ensinar e aprender. Assim, 
as mediações da Dança-Educação contribuem de forma significativa no processo 
imbricado do ensinar/aprender, por meio de dinâmicas coreográficas didático-cria-
tivas, em diferentes situações de docência, envolvendo educador e educando.

4. Considerações finais 

Este breve estado da arte ou estado do conhecimento sobre o processo co-
reográfico no contexto escolar nos proporcionou conhecer as pesquisas direciona-
das à dança e suas práticas de ensino nos últimos dez anos. Por meio dessa carto-
grafia, encontrou-se a carência de trabalhos apresentados no campo das Artes, nos 
grupos de trabalho, principalmente sobre a dança na ANPEd. Encontramos, nes-
sa busca, apenas três trabalhos que abordam especificamente a dança; discutem 
formação, ensino e dança em contextos escolares; e apresentam questionamentos 
à BNCC e à Lei 13.278/16 sobre o ensino obrigatório de arte e suas linguagens. 
Diante dessa limitação, são necessárias mais apresentações de trabalhos nas reu-
niões da ANPEd que problematizam o ensino e a prática de dança. 

Identificamos, em nosso mapeamento, discussões a respeito do ensino 
de dança nas escolas, envolvendo as seguintes pautas: como ocorre esse ensi-
no? quais as práticas utilizadas? quem é o profissional capacitado para lecionar 
dança no contexto escolar? se ele possui formação específica, quais são as suas 
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dificuldades no ensino de dança?
Costumeiramente, o ensino de dança nas escolas é voltado para práticas me-

canizadas e normativas. Sendo assim, a escola passa a ser um local que disciplina e 
impõe padrões corporais, desconsiderando as práticas vivenciadas pelos alunos em 
outros contextos. Dias (2016), ao encontro disso, propõe a desconstrução de corpos 
escolarizados, partindo de reflexões pautadas na perspectiva foucaultiana.

Os estudos direcionados a temática da performance na ANPEd enfatizam 
as práticas artísticas nos ambientes escolares, ressaltam a relevância da perfor-
mance para práticas escolares, desenvolvendo estética, expressões corporais, inte-
ração, aprendizado, criatividade, no entanto, não abordam a performance como 
linguagem de dança. 

A performance de dança problematizada nos trabalhos pesquisados na 
BDTD envolve principalmente as danças populares, em festividades populares, 
como o Carnaval (desfiles de escolas de samba). Essas pesquisas destacam que 
as performances nas danças populares estão ligadas às subjetividades, ao contexto 
sócio-histórico-cultural, às tradições religiosas, às afetividades, aos sentimentos, 
às sensações, às memórias antepassadas e às memórias corporais.

Verificamos que os trabalhos pesquisados afirmam que a dança nas escolas 
se direciona a padronizações sem considerar os processos educativos e criativos. 
A dança-educação de Laban, proposta por Quadros (2017), favorece o desenvol-
vimento de práticas em dança criativas, partindo das explorações de expressões 
corporais dos alunos. Ainda Odailson (2014) apresenta a cultura pop, como os 
estudos em Pina Baush, como importante para o ensino de dança nas escolas.

Encontramos lacunas na Educação em relação ao ensino de dança, como 
também um número menor de pesquisas na área da Educação sobre a dança, 
enquanto na área das Artes e Educação Física as pesquisas têm maior número 
de estudos. 

A BNCC (2018) e a LDB 13.278/16 torna o ensino de dança obrigatório 
nas escolas, mas ensinar dança é algo mais complexo. Destacamos também que 
os docentes têm limitação em relação aos conhecimentos específicos para ensi-
no de dança e coreografias. Estamos diante de um grande desafio e, ao mesmo 
tempo, temos que ter cuidado para não tornar o ensino de dança nas escolas 
apenas mais um conteúdo e poucos avanços ocorreram.

Em suma, os resultados desses estudos apontam que a dança, dentre as ou-
tras linguagens das artes, é pouco explorada ainda em pesquisas, principalmente 
no campo da Educação. Conforme verificamos no GT de Artes e outros GTs da 
ANPEd encontramos essa carência de pesquisas ao que tange a temática da dança.

Identificamos durante esse breve levantamento nas proposições dos autores 
que nos espaços escolares, os corpos são reprimidos, quando se ensina coreografias 
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cansativas, repetitivas, cópias padronizadas e direcionadas apenas para festas es-
colares. Não queremos dizer com isso que as festas não são importantes, mas 
sim que a dança se torna um produto cultural, desconsiderando sua relevância, 
contextualização e aprendizado significativo dos alunos. Entretanto, o ensino par-
ticipativo e criativo, as culturas populares e cotidianas são pouco exploradas. 
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A MEDIAÇÃO NOS ESPAÇOS 
DE INCENTIVO E CULTIVO DA LEITURA

Caroline Sergel1

Franciele Lucia Libardi2

Valdeci Batista de Melo Oliveira3

1. Introdução 

Nesta pesquisa tecemos uma análise sobre dois espaços que incentivam 
a leitura de literatura sendo eles a escola, que se constitui como um espaço de 
educação formal e o clube de leitura Leia Mulheres, que consideramos como um 
espaço não formal de ensino, tendo em vista que proporciona a leitura e o debate 
sobre obras literárias e de não-ficção escritas por mulheres. A escolha se deu por 
serem nossos espaços/temas de pesquisa de mestrado e possuírem na temática 
da formação leitora seu fio em comum.

Analisamos os espaços com base em estudos e documentos oficiais sobre 
a formação leitora, o ato de ler e a relação entre leitor e texto, assim como a 
importância da figura do mediador como incentivador da leitura e viabilizador 
do contato entre o leitor e o texto. Ademais, apresentamos pesquisas sobre os 
índices de leitura no Brasil e discorremos sobre as possíveis causas da redução 
do índice de leitores no país nos últimos anos. Destacamos como os espaços da 
escola e do clube de leitura possuem potencial transformador quando ao abor-
dar e debater sobre a literatura se utilizam de uma perspectiva voltada para a 
recepção e para os efeitos estéticos por ela desencadeados no sujeito leitor, num 
movimento para além de um estudo da crítica, da gramática e da estrutura do 
texto. E como essa relação de troca entre texto e leitor constroem e significam a 
arte, e consequentemente, formam o leitor. 

Na primeira seção apresentamos um olhar mais amplo sobre os dados de 

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste/Campus Cascavel). E-mail: carolsergel@hotmail.com.

2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste/Cascavel). E-mail: francielelibardi@gmail.com.

3 Doutora em Letras (Literatura Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (2007). Do-
cente do Curso de Letras da Unioeste/Cascavel. Docente do Mestrado Profissional em Le-
tras (ProfLetras/Unioeste/Cascavel) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL/
Unioeste/Cascavel), nível Mestrado e Doutorado. E-mail: valzinha.mello@hotmail.com.
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leitura e formação leitora no Brasil; em sua primeira subseção desembaraçamos 
a primeira linha e nela tratamos sobre o espaço escolar e seus limites e possibi-
lidades ao trabalhar com a literatura; na subseção 2 desenrolamos a segunda 
linha, na qual o clube de leitura Leia Mulheres é apresentado, um espaço que tem 
desenvolvido encontros para leitura e debate sobre obras escritas por mulheres e, 
apesar de possuir um público e intuito distinto da escola, promove a manuten-
ção da formação leitora ao incentivar e convidar as pessoas a compartilharem 
as leituras e participarem dos encontros e discussões. Na segunda seção são 
tramadas as linhas, experiência proporcionada pelo tear acadêmico, cerzindo 
novos pontos nas tramas já existentes dos espaços, possibilitando uma troca de 
experiências e perspectivas sobre a leitura e formação leitora. Nas considerações 
finais, manifestamos como a reestruturação do sistema de ensino e das metodo-
logias utilizadas no ensino de literatura e no incentivo à leitura podem modificar 
os dados de pesquisas sobre leitura no país e a relação dos sujeitos/alunos com 
a leitura e a literatura. E como clubes de leitura podem ser espaços para a manu-
tenção da formação leitora e de debates.

2. O fio que nos conduz: A temática da leitura e formação leitora

O convívio com a literatura, o livro, a contação de histórias e o estímulo 
à leitura divergem entre os sujeitos sociais no Brasil de acordo com as condições 
sociais, econômicas e culturais de cada sujeito, de seu núcleo familiar e classe 
social. Enquanto alguns têm contato com os livros desde a mais tenra infância, 
outros terão esta iniciação com o mundo literário apenas na escola.

Há uma carência no letramento em leitura dos alunos brasileiros, que 
pode ser comprovada pelos dados do Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA) de 2018. O programa é responsável pela avaliação dos do-
mínios de leitura, matemática e ciências dos estudantes da rede pública e priva-
da do Brasil, em relação a outros países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Aproximadamente 50% dos estudantes brasileiros alcançaram ou ultra-
passaram o nível 2 de letramento em leitura, em contraste com 77,4% dos estu-
dantes dos países comparados. O nível 2 é o nível mínimo de proficiência que 
os alunos precisam adquirir até o final do Ensino Médio, em que os estudantes 
começam a utilizar as suas habilidades de leitura para adquirir conhecimento e 
resolver situações-problemas. Metade dos pesquisados, permanecem abaixo do 
nível 2 e possuem dificuldade com o trabalho com textos desconhecidos ou mais 
difíceis, necessitando de orientações para o seu envolvimento com o texto. Os re-
sultados de 2018 colocam o Brasil entre a posição 55-59 no índice de letramento 
em leitura, dos 79 países pesquisados. (INEP/MEC, 2019).
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Outra pesquisa sobre os índices de leitura no Brasil, cujo período de co-
leta de dados ocorreu entre outubro de 2019 o janeiro de 2020, a 5ª edição da 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, co-realizada pelo Instituto Pró-Livro e 
Itaú Cultural, realizou 8.076 entrevistas em 208 municípios de todo o território 
nacional tendo como público alvo “população brasileira residente com 5 e mais, 
alfabetizada ou não”. Um dos índices apresentados pela pesquisa foi a média de 
livros lidos por ano. Com base na resposta de todos os entrevistados, a média 
resultante foi de 2,55 livros lidos (inteiros) por ano. Quanto à média dos livros 
lidos em partes foi de 2,41, somando um total de 4,95 livros por ano. 

Outro dado que a pesquisa supracitada apresenta é referente ao interesse 
pela literatura, onde os participantes foram questionados sobre como começa-
ram a se interessar por literatura. No topo do gráfico encontram-se aqueles que 
responderam que começaram a se interessar por literatura “por causa da indi-
cação da escola ou de um professor ou professora” com 52%; na nona linha 
encontram-se aqueles que responderam que foi “por ter participado de grupos, 
oficinas ou clubes de leituras” com 20%. Ressaltamos estas duas categorias de 
influências/interesses por elas contemplarem os espaços de formação e manu-
tenção leitora que iremos analisar neste artigo: a escola e o clube de leitura. 

2.1. Desembaraçando as linhas (I): Literatura, memória, cultura e ensino

Ao mencionar a literatura é necessário a construção de uma definição 
para este termo amplo. Terry Eagleton (2006) define a literatura como algo que 
ultrapassa os limites dos textos publicados de um grupo social e para o autor é 
evidente que um anúncio de metrô pode ser lido como uma literatura se tomar-
mos o anúncio como um discurso que instiga alusões e divagações para além do 
texto, a literatura pode ser uma questão tanto daquilo que as pessoas fazem com 
o texto, como aquilo que o texto desperta/faz nas pessoas.

Partindo dos dados mencionados referentes as duas pesquisas, percebe-
mos que a leitura de obras literárias não está tão presente na sociedade brasileira 
em geral. A escola é, em sua maioria, o espaço que promove o primeiro contato 
com os textos literários e segue sendo o único durante toda a trajetória escolar 
de boa parte dos educandos. Cabe notar se o incentivo à leitura na escola é o su-
ficiente para a formação do leitor ativo e consequentemente do cidadão crítico. 
Para buscar compreender esta questão é necessário inicialmente recorrer para o 
que é postulado no documento que rege o ensino nas escolas brasileiras, a Base 
Nacional Comum Curricular (2017).

O documento elaborado em 2017 não traz uma definição concisa do termo 
literatura, mas indica meios de trabalho com as obras literárias e quais objetivos 
são importantes considerar no trato com as mesmas. Diante deles é importante 
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destacar a relevância do trabalho com diferentes tipos de texto, orais e escritos, 
multissemióticos e de interpretação, sendo que as leituras devem ser realizadas 
com fins de fruição estética, embasamento teórico, construção de argumentação 
e outras diversas possibilidades (BRASIL, 2017). Os usos da literatura não devem 
ter um fim em si mesmos, mas desenvolver situações nos pós textos que ampliem 
o repertório literário do aluno, assim como os usos da língua e da linguagem.

Todorov (2009) examina a literatura no âmbito escolar da sociedade fran-
cesa, uma análise que se encaixa também no sistema brasileiro. Para o autor, 
a literatura está reduzida ao absurdo e os estudos literários têm como objetivo 
central o conhecimento dos instrumentos que servem estes estudos, uma visão 
estruturalista.

Ler poemas e romances não conduz à reflexão sobre a condição humana, 
sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e o ódio, a alegria e o desespe-
ro, mas sobre as noções críticas, tradicionais e modernas. Na escola, não 
aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críti-
cos.  (TODOROV, 2009, p. 27).

Há uma desvalorização do objeto de estudo (a obra literária) em prol da 
disciplina, (os métodos de análise) e a recepção estética da obra literária, assim 
como os efeitos que ela desperta no leitor não são prioridade nessa dinâmica. 
Reflexões estas que são importantes para a compreensão da trajetória humana 
e da subjetividade dos sujeitos. Prioriza-se o trabalho com os conceitos forjados 
na análise literária com o objetivo de abarcar as obras literárias, sem mergulhar 
na obra em si, nos seus diversos sentidos e no mundo evocado por ela. É eviden-
te que compreender a estrutura do texto e fatos sobre a história da literatura são 
importantes para a percepção da obra, estes são os meios e não devem substituir 
os efeitos da obra, que é o seu fim.

A mediação dos professores para o aprendizado e apropriação dos conheci-
mentos científicos pelos sujeitos é indispensável para o processo de ensino-apren-
dizagem. Dentro desse processo há a influência sobre a formação leitora dos alu-
nos e consequentemente, a metodologia utilizada na sala de aula em relação ao 
trato com as obras literárias reverbera na prática de leitura do alunado. Assim 
como o contato aos mais diversos textos proporciona o acesso aos conhecimentos 
que a humanidade construiu ao longo de sua história e constitui vínculos entre o 
leitor e os sujeitos envolvidos, sejam de seu grupo social ou de outro lugar em que 
foi permitido viajar e conhecer através da leitura. (BORDINI; AGUIAR, 1992).

Neste sentido, a mediação pelo professor é essencial para que a fruição lite-
rária seja efetiva, uma mediação em que se tenha consciência dos níveis de leitura, 
da metodologia a ser empregada para alcançar os objetivos e um vasto repertório 
textual a ser adaptado para cada situação. Essas questões, imprescindíveis para o 
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professor de literatura, vão para além da sua formação acadêmica e perpassam 
por políticas públicas que ofertam a formação continuada para os seus educado-
res. Ademais, não se pode incentivar a fruição literária, se não se gosta de ler.

2.2. Desembaraçando as linhas (II): Linguagem literária e interfaces sociais – 
estudos comparativos

Em contraponto com o espaço institucional escolar, o clube de leitura, 
e aqui nos referimos a um clube/projeto em específico: o Leia Mulheres, não se 
constitui como um espaço de formação educacional e de trabalho pedagógico 
que, no entanto, incentiva e proporciona a leitura de literatura e de obras de 
não-ficção bem como o diálogo e a partilha sobre os efeitos que tais leituras 
provocam em suas (seus) leitores.

Pensado e idealizado por três mulheres no estado de São Paulo, o Leia 
Mulheres, que teve sua origem e inspiração na hashtag no Twitter (#readwo-
men2014) criada pela escritora britânica Joanna Walsh em 2014, na qual a escri-
tora propunha o projeto de ler mais mulheres naquele ano. No Brasil, se trans-
formou em 2015 num projeto presencial com encontros em livrarias e espaços 
culturais e difundiu-se por todo o país com clubes em cidades dos vinte e seis 
estados e no Distrito Federal, além de contar com clubes no exterior. Na página 
oficial do projeto Leia Mulheres na web é possível visualizar, em sua aba inti-
tulada “Sobre nós”, as cidades brasileiras e estrangeiras onde há um clube Leia 
Mulheres e as respectivas mediadoras de cada cidade. Há também os endereços 
eletrônicos dos grupos de Facebook e/ou do Instagram criados pelas mediadoras 
de cada cidade para divulgação das obras e autoras a serem lidas, informações 
sobre o local em que ocorrerão os encontros e demais informações relacionadas 
ao clube de leitura. Devido à pandemia da Covid-19, algumas medidas e mu-
danças foram necessárias para que as leituras e os encontros continuassem se 
efetuando mesmo em tempos de distanciamento social. Com a impossibilidade 
de realizar os encontros no formato presencial, a migração para as plataformas 
de vídeo conferências via internet foi a saída encontrada para que os encontros 
e a partilha sobre as leituras continuassem acontecendo.

Fadanelli e Dall’Agnol (2021) em pesquisa de coleta e levantamento em 
bases de dados virtuais sobre estudos brasileiros dedicados a círculos de leitura 
em ambientes não-formais de ensino, constataram que há uma escassez em estu-
dos e pesquisas sobre tal temática. E se tornam ainda mais raras quando há o en-
volvimento de elementos virtuais. Em sua pesquisa, as professoras abordaram a 
temática de círculos de leitura de maneira abrangente, considerando não somen-
te círculos e clubes de leitura, mas também clubes de livros por assinatura em 
que não houvesse, necessariamente, o vínculo com o espaço formal de ensino.
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O Leia Mulheres se apresenta como um espaço de combate e de busca à su-
peração da desigualdade sexual e de gênero no campo literário. Sendo parte da 
sociedade, o meio editorial também se apresenta como um ambiente com traços 
e habitus característicos da sociedade patriarcal e heteronormativa. Conforme 
aponta Bourdieu 

O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depo-
sitário de princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse programa 
social de percepção incorporada aplica-se a todas as coisas do mundo e, 
antes de tudo, ao próprio corpo, em sua realidade biológica: é ele que cons-
trói a diferença entre sexos biológicos, conformando-as aos princípios de 
uma visão mítica do mundo, enraizada na relação arbitrária de dominação 
dos homens sobre as mulheres, ela mesma inscrita, com a divisão do tra-
balho, na realidade da ordem social. A diferença biológica entre os sexos, 
isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a 
diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como 
justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros 
e, principalmente, da divisão social do trabalho. (2017, p. 24).

Visões e justificativas que não são diferentes no campo da produção literá-
ria e artística, nos quais, assim como nas demais áreas da vida social e da priva-
da, a formação dos sujeitos se dá de maneira gendrada. Ou seja, dentro de uma 
concepção binária em que o acesso aos espaços/ambientes, os comportamentos, 
profissões, educação, direitos, enfim, toda a organização da sociedade se ba-
seia e se fundamenta nas características ditas específicas de cada gênero para a 
formação e educação dos sujeitos que a integram. Neste aspecto, o projeto de 
clube de leitura Leia Mulheres, ao propor a leitura de livros escritos por mulheres, 
realiza um movimento que busca transpor a desigualdade de gêneros na esfera 
literária, e consequentemente editorial, para possibilitar uma maior visibilidade 
às escritoras e as suas obras. Ademais, enseja a construção de um espaço no qual 
mulheres e homens possam compartilhar suas experiências de leitura e a troca 
de vivências como sujeitos sociais e históricos.

3. O tear acadêmico: Tramando os espaços de leitura e formação leitora

Muito se fala em uma reforma educacional que é imprescindível para a 
melhoria do sistema vigente na sociedade brasileira. É evidente a necessidade de 
repensar como se configura o sistema educacional brasileiro para que a socieda-
de tenha experiências democráticas de fato, contudo, devemos rememorar que 
o sistema educacional reflete as relações e condições da sociedade em que está 
inserido. O que buscamos refletir aqui, são estratégias de incentivo à leitura de 
obras literárias em dois espaços distintos, um espaço de educação formal, forma-
dor da consciência literária e um espaço não formal, mas que se apresenta como 
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um incentivador da leitura da literatura e na visibilidade da escrita de mulheres. 
Com o olhar voltado para o efeito experienciado pelo leitor, nestes espaços com-
pleta a dinâmica da obra que só se concretiza em tal ato.

Pensando neste papel de mediação de leitura, Michèle Petit, antropóloga 
e pesquisadora francesa que coordena há quase vinte anos um programa inter-
nacional sobre a leitura e os espaços de crises, ao estudar clubes, círculos e pro-
jetos de leitura de vários países, considera que tudo começa por

Alguém que manifesta à criança, ao adolescente, e também ao adulto, uma 
disponibilidade, uma recepção, uma presença positiva e o considera como 
sujeito. Os que viveram o mais distante dos livros e que puderam, um dia, 
considerá-los como objetos próximos, companheiros, dizem que tudo come-
ça com encontros, situações de intersubjetividade prazerosa, que um centro 
cultural, social, uma ONG, ou a biblioteca, às vezes a escola, tornam possí-
veis. Tudo começa com uma hospitalidade. (PETIT, 2010, p. 48).

Como apontado anteriormente, para incentivar a leitura e assegurar a for-
mação leitora dos sujeitos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, é impres-
cindível que quem está no papel de mediador tenha em vista estas especificidades, 
que acolha os sujeitos e que apresente a literatura para além de suas características 
estruturais e gramaticais. É necessário a proximidade com a literatura em si, com 
a sua capacidade de ressignificar fatos, afetos e os efeitos que a relação entre texto 
e leitor suscitam e as relações com os textos já lidos e experiências vividas.

Para que possamos realizar um trabalho com a leitura e incentivar os 
nossos alunos a lerem pela fruição, tornem-se participantes de clubes de leitura 
como o Leia Mulheres e consequentemente sejam proativos nos engajamentos 
das minorias marginalizadas e dos problemas comunitários, é necessário se ter 
em mente os objetivos a serem realizados, bem como as estratégias e as meto-
dologias. Uma possibilidade para este incentivo é pensar na obra pela recepção 
e o efeito despertado, como apontamos com Iser (1996) e Jauss (1994) e através 
deles, construir o seu sentido. 
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A IMPORTÂNCIA DO LEDOR/TRANSCRITOR 
COMO MEDIADOR DA LEITURA E DA ESCRITA 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, 
NO CONTEXTO DO ENEM

Márcio Mota Pereira1

Viviane Lima Martins2

1. Introdução

Nas últimas décadas temos vivenciado uma ampliação de direitos sociais 
e culturais que durante séculos foram privados à determinadas parcelas da socie-
dade, como as Pessoas com Deficiências – PcD.3 No campo educacional, especi-
ficamente, a inclusão de Pessoas com Deficiência é particularmente imperativa 
para tornar a integração social uma realidade, seara que vêm sendo inserida em 
diversas agendas, como o Movimento de Educação Para Todos, parte do segmento 
das chamadas Metas do Milênio, pacto pró-educação fomentado por organismos e 
eventos internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Ciência, 
a Cultura e a Educação (UNESCO) e o Banco Mundial (UNESCO, 1990), e 
a Quinta Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada em 
Hamburgo, Alemanha, em 1997.

A partir da inclusão educacional busca-se a promoção, a ampliação e a 
democratização das oportunidades de educação e aprendizagem ao longo da 
vida, para além da aceitação e reconhecimento da própria educação como 
um direito universal. Nesse ínterim, a UNESCO considera que deve ser dada 

1 Licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal de São João del-Rei; mestre 
em Bens Culturais e Projetos sociais pela Fundação Getúlio Vargas; doutor em História 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor na Fundação Helena Antipoff, Ibi-
rité – MG. E-mail: drmmota@yahoo.com.br.

2 Licenciada e bacharela em Letras pela Universidade de São Paulo; mestre e doutora em 
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade de São Paulo. Professora do curso 
de Especialização em Docência, com ênfase em Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Arcos – MG. E-mail: viviane.
martins@ifmg.edu.br.

3 Atualmente adota-se o termo “Pessoa com Deficiência” e sua sigla, “PcD”, para se referir a 
essa parcela da sociedade. Há no Brasil, no entanto, uma série de outras designações que fo-
ram utilizadas no passado e que esporadicamente ainda permeiam a literatura, como Pessoas 
Portadoras de Deficiência (PPD) ou, ainda, Pessoas com Necessidades Especiais (PNE). 
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atenção especial aos grupos marginalizados e vulneráveis, pessoas e grupos que 
por motivos múltiplos foram impedidas – ou ainda são – de poder exercer seu 
direito à educação de forma plena ou independente.

Ao longo do presente estudo buscaremos analisar determinado aspecto da 
inclusão educacional. Trata-se da importância do profissional ledor/transcritor 
enquanto intermediário de leitura para Pessoas com Deficiências visuais, em 
um contexto que, no Brasil, é considerado decisivo na vida de quase todos os 
estudantes; a realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ava-
liação de admissão ao ensino Superior que permite o ingresso em universidades 
públicas de Ensino Superior no país.

2. Problematização e justificativa

O atendimento educacional às Pessoas com Deficiência Visual não é re-
cente no Brasil e tampouco no mundo. Segundo Garrilici Alvarenga (2014, p. 
226), essa preocupação remonta ao século XVIII, quando foi criado, em Paris, 
na França, o Institut National des Jeunes Aveugles, a primeira escola para crianças e 
adolescentes cegos. No Brasil, a educação para cegos tem início oficial com a cria-
ção do Instituto Imperial dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant, 
em 1854. Seu criador, José Alvares de Azevedo, nasceu cego na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1834, e aos 10 anos de idade foi estudar naquela instituição parisiense, 
onde aprendeu o Sistema Braille, sendo o próprio Azevedo o responsável por sua 
inserção, ensino e difusão no Brasil (CERQUEIRA et al, 2014, p. 31).  

O desenvolvimento de estratégias para a formação de certa autonomia 
educacional de leitores cegos, como o Sistema Braille, pode ser contextualizado 
como uma ação moderna em função do relativo espaço temporal que ocupa 
desde a sua criação e a contemporaneidade. Na ausência dessas estratégias e de 
outros métodos que conferissem liberdade para o exercício da leitura às Pessoas 
com Deficiências Visual, a dependência da leitura alheia e, por conseguinte, da 
oralidade, tornava-se praticamente a única forma de absorção do conhecimento 
circunscrito a um suporte físico.

No último século, diversas políticas públicas foram responsáveis por fazer 
com que a educação formal chegasse à quase totalidade da população brasileira, 
ainda que diferenças abissais ainda confrontem as diversas regiões do país ou 
mesmo territórios dentro das próprias cidades. Mas e quando fatores que não se 
relacionam com a origem social e econômica como o biológico, por exemplo, 
influenciam no ato de ler e escrever? Apesar da educação e das metodologias 
inclusivas, da existência de instituições especializadas e das novas tecnologias 
multimídias e digitais, esporadicamente Pessoas com Deficiência Visual se de-
param com situações em que valer-se de um profissional responsável pela leitura 



Educação em Perspectiva:  
Reflexões entRe a teoRia e a PRática

129

ou pela escrita se faz necessário.
A ampliação da educação formal oferecida ao público, o incentivo à ma-

trícula e participação de Pessoas com Deficiência em ambientes escolares regu-
lares, bem como as já citadas políticas de inclusão, vem proporcionando uma 
maior frequência dessa parcela de estudantes em ambientes educacionais, des-
de a Pré-Escola à Pós-Graduação. Mesmo objetivando promover condições de 
igualdade de oportunidade, a valorização das diferenças e a garantia do próprio 
direito à educação, frequentemente ainda há muitos desafios para bem atender 
a esse público, e a formação de recursos humanos especializados é um deles.

Segundo o censo escolar promovido pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, autarquia federal vinculada 
ao Ministério da Educação e responsável pela aplicação do ENEM, no ano de 
2016 aproximadamente 57,8% das escolas brasileiras possuíam alunos conside-
rados Pessoas com Deficiência. Essa porcentagem contrasta significativamente 
com os números do censo promovido pela mesma instituição, no ano de 2008, 
quando apenas 31% das escolas possuíam alunos que considerados Pessoas com 
Deficiência (BRASIL, 2017).

Apesar de significativos para corroborar a efetividade da inclusão escolar 
para essa parcela da população, os números traduzem outros desafios e ques-
tões que devem também ser trabalhadas como, por exemplo, a proporção de 
professores especializados para trabalhar com esses alunos cresceu na mesma 
proporção? Também a qualificação desses professores especializados atende às 
demandas das instituições escolares e, principalmente, do público-alvo?

A resposta frequentemente é não, e desconsideram as propostas de pro-
moção da igualdade e de garantia de acesso à educação expressas tanto no texto 
constitucional quanto na Lei de Diretrizes e Bases – LDB, de 1996, que assegura 
que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regu-
lar, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial” (BRASIL, 
1996). Ou seja, têm, o Estado, a obrigatoriedade de promover a inclusão, a 
permanência e o desenvolvimento educacional das Pessoas com Deficiência, 
garantindo-lhes não apenas os recursos didáticos necessários, mas, também e 
principalmente, profissionais qualificados como professores de Atendimento 
Educacional Especializado, tradutores e intérpretes de libras e ledores/trans-
critores. É sobre a importância da atuação desse profissional especializado que 
buscaremos ater nossa atenção.

Sabe-se que para suprimir a ausência da visão, Pessoas com Deficiência 
Visual costumam desenvolver outros sentidos, como a audição e o tato (NUNES; 
LOMÔNACO, 2008, p. 120), e é justamente por meio do tato ou, melhor di-
zendo, da percepção tátil, que eles são inseridos no Sistema Braille de leitura 
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e escrita. Ainda que o Braille esteja consolidado enquanto sistema de escrita 
e de leitura tátil para Pessoas com Deficiência Visual, considerável parcela da 
população cega ou com deficiência visual não domina o Sistema Braille, seja por 
não terem desenvolvido a percepção tátil necessária, seja por terem adquirido a 
condição de Pessoa com Deficiência Visual em recorte temporal próximo ou, 
ainda, por não terem tido acesso à educação inclusiva em que fosse possível 
aprendê-lo, pelo que frequentemente necessitam de um profissional para ler o 
conteúdo presente em um material impresso ou, ainda, para transcrever textos. 
Também outras circunstâncias interferem na necessidade de atuação do ledor/
transcritor enquanto profissional, como a baixa quantidade ou mesmo a inexis-
tência de livros editados no Sistema Braille, pelo que ledores e transcritores se 
tornam não raramente a única alternativa para Pessoas com Deficiência Visual 
que pretendem interagir com alguma literatura ou prática de escrita.

Cabem, nesse ínterim, algumas reflexões. Considerando a importância da 
atuação do profissional ledor/transcritor no contexto da realização do ENEM, 
a formação dispensada aos profissionais que atuam como ledores e transcritores 
é claramente insuficientes para que o profissional esteja devidamente preparado 
para exercer o devido auxílio no contexto da realização de um exame avalia-
tivo.4 Fora desse contexto, no entanto, a ausência de aperfeiçoamento para os 
profissionais ledores e transcritores é ainda mais evidente, como nas instituições 
de educação básica, por exemplo, onde não há a presença de ledores e transcri-
tores mas, quando muito, de algum professor, na maioria das vezes especialista 
em Atendimento Educacional Especializado e não aperfeiçoado naquela função 
específica, que se torna responsável por mediar a leitura sem, contudo, dominar 
os saberes, técnicas e códigos básicos da função.

3. Metodologia

Para se chegar aos objetivos propostos, quais eles analisar a função e 
a importância do ledor no contexto da leitura e da escrita para Pessoas com 
Deficiência Visual; analisar as possibilidades de formação do ledor, bem como 
as qualidades e os pré-requisitos de um bom profissional e, por fim, compreen-
der a importância das ações e condutas do ledor para o bom desempenho de 
Pessoas com Deficiência visual no contexto da leitura e da escrita, quando da 
realização das avaliações do ENEM, utilizamos a revisão bibliográfica enquanto 
fundamentação teórica e metodológica, com o objetivo de averiguar a evolução 
e a atual situação da função e da atuação dos ledores/transcritores, bem como 

4 O curso de formação de ledores e transcritores para a atuação no ENEM tem duração de 
12 horas, e é realizado à distância. Durante a realização das provas do ENEM, dois ledo-
res/transcritores revezam-se com um mesmo candidato deficiente visual.
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as possibilidade de melhoria na atuação desses profissionais.
A revisão bibliográfica é um procedimento estruturado, cujo objetivo é a 

localização e recuperação de informações relevantes para um usuário que de-
seja esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas à sua prática e teoria. Marconi 
e Lakatos (1992, p. 43-44) consideram a revisão bibliográfica como o levanta-
mento de toda a bibliografia já publicada, como revistas, livros e demais publi-
cações, com o objetivo de proporcionar ao pesquisador o contato direto com o 
conteúdo já existente sobre determinado assunto, possibilitando ainda a análi-
se das informações existentes, o desenvolvimento de novas estratégias para se 
abordar dado assunto e o estabelecimento de reflexões sobre possibilidades de 
melhorias. Segundo esses autores, essa metodologia é considerada “o primeiro 
passo de toda a pesquisa científica” (MARCONI; LAKATOS, 1992, p. 44) e por 
meio revisão bibliográfica será possível estabelecer o recorte da pesquisa com 
seu respectivo quatro teórico e, ainda, a estruturação conceitual, com a qual será 
possível sustentar e fundamentar o desenvolvimento da pesquisa.

4. Definindo o ledor/transcritor

4.1. Mas afinal, quem é o ledor/transcritor e o que ele faz?

De modo geral, podemos definir o ledor/transcritor como um profissio-
nal responsável pela mediação entre o autor, que se faz presente por meio de sua 
publicação, geralmente em um suporte impresso – mas não apenas, e o ouvinte, 
uma pessoa completamente cega ou possuidora de baixa visão que não lhe per-
mita ler. Nessa oportunidade, a função do ledor é “servir de olhos” para a pessoa 
com deficiência visual, fazendo com que esta tenha contato, de modo indireto, 
com o conteúdo daquele suporte.

Podemos encontrar na literatura acadêmica várias outras definições para 
o ledor/transcritor com ênfase na ação do ledor, sobretudo. Enquanto Cristina 
Leiria (2002, p. 3) define os ledores como “pessoas que leem em voz alta para 
os cegos”, para Simone Catão (2019, p. 14) os ledores “são responsáveis em 
transformar os códigos visuais em linguagem sonora para aqueles que não en-
xergam, sendo que geralmente os ledores são solicitados para mediar leitura, 
efetuar gravações de áudio livros, explicações/ajuda em pesquisas, etc.”. Já para 
Luciene Silva (2013, p. 63), o termo ledor é “uma expressão habitual utilizada 
para denominar pessoas que leem em voz alta para outras pessoas que não en-
xergam, textos em formatos e conteúdos variados (panfletos, livros, outdoors, 
mapas, gráficos, álbuns)”. 

Ainda que a maioria das definições da função do ledor confiram ênfa-
se à sua importância enquanto transmissor de informações entre um suporte 
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e uma Pessoa com Deficiência Visual, é imperativo demonstrar que a atuação 
dos ledores pode percorrer múltiplas frentes de ação. Além da leitura – ato mais 
comum – e a transcrição de textos para pessoas com deficiência visual, os ledo-
res também podem emprestar suas vozes enquanto profissionais comissionados 
ou voluntários para as audiotecas, “espaços que mantém acervos de livros de 
várias espécies, gravados em fitas cassetes ou CD’s”, e “gravando áudio livros a 
fim de tornar acessível ao deficiente visual a grande riqueza do mundo escrito” 
(MOREIRA, 2005). A propósito, em seu estudo sobre as audiotecas, Cristiano 
Moreira (2005) considera essas instituições como corresponsáveis pela formação 
de gerações de ledores, afirmando que ao ingressarem como novos ledores, es-
ses voluntários “recebem todas as orientações de como realizar as gravações, as 
quais atenderão a necessidade de leitura dos portadores de deficiência visual”.

4.2. “Facilidades”, recursos, estratégias e técnicas para o atendimento às pessoas 
com Deficiência Visual

No contexto da inclusão, proporcionar alguma condição de igualdade às 
Pessoas com Deficiência Visual é um mote de natureza complexa, mas cada 
vez mais atual, e que demanda uma infraestrutura adequada, previamente pre-
parada e, ainda mais importante, que necessita de profissionais devidamente 
qualificados, sobretudo em contextos específicos, como na realização de provas, 
exames e outras atividades avaliativas similares.

Nesse contexto, é possível que as Pessoas com Deficiência Visual soli-
citem o que Marcos Soares e Mauro Rabelo (2012, p. 134) chamam de “facili-
dades”, que são objetos e recursos didáticos considerados úteis aos candidatos 
deficientes visuais, para auxiliar na resolução de questões de provas e exames 
e que não são permitidos aos demais candidatos, como relógio em Braille ou 
sonoro, reglete e punção – instrumentos utilizados para o aprendizado e para 
a escrita Braille, ábacos, canetas específicas, folhas em branco e outros papeis 
para rascunho, lupa e luminária, dentre outros objetos. O INEP, por sua vez, 
classifica essa demanda como prestação de “serviços profissionais especializa-
dos e recursos de acessibilidade”. O documento orientador do INEP sobre o 
atendimento às Pessoas com Deficiência apresenta-se bastante descritivo quanto 
às possibilidades desse apoio ao candidato.

Em relação ao apoio por parte de profissionais especializados, estes po-
dem ser classificados como tradutores-intérpretes de Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), profissionais possuidores de “certificação específica, habilitados para 
mediar a comunicação entre surdos e ouvintes e, no ato da prova, esclarecer 
dúvidas dos usuários de Libras na leitura de palavras, expressões e orações es-
critas em Língua Portuguesa”, e que “não se limita a traduzir as comunicações 
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orais, mas deve auxiliar na compreensão dos textos escritos”; profissionais para 
a leitura labial, caracterizado como “serviço de leitura da prova a pessoas com 
deficiência auditiva (geralmente oralizadas) que não desejam a comunicação 
por meio de Libras (Língua Brasileira de Sinais), valendo-se de técnicas de in-
terpretação e da leitura dos movimentos labiais”, e que “não se limita a traduzir 
as comunicações orais, mas deve auxiliar na compreensão dos textos escritos”; 
guias-intérpretes, “profissionais especializados em formas de comunicação e téc-
nicas de guia, tradução e interpretação para mediar a interação entre as pessoas 
com surdocegueira, a prova e os demais envolvidos na aplicação do Exame” 
e, por fim, auxílio ledor e auxílio transcritor. Neste caso, as funções (ledor e 
transcritor) são separadas podendo o solicitante requerer o auxílio de um ou 
de ambos os profissionais – ou ainda de um profissional com dupla formação, 
uma vez que os “ledores certificados também estão habilitados para atuar como 
transcritores” (INEP, 2020).

Assim, o INEP caracteriza o auxílio ledor como um “serviço especializado 
de leitura da prova para pessoas com deficiência visual”, que também é oferecido 
às pessoas com “deficiência intelectual, autismo, déficit de atenção ou dislexia”. 
Quando da realização das provas, os “ledores que auxiliam participantes com defi-
ciência visual contam com o apoio da Prova do Ledor” (INEP, 2012), “contendo as 
mesmas informações da prova transcrita em Braille, além de instruções para os le-
dores” (JUNQUEIRA; MARTINS; LACERDA, 2017, apud CATÃO, 2019, p. 64).

Além dos serviços profissionais especializados, os candidatos deficientes vi-
suais poderão solicitar ainda o uso de recursos de acessibilidade como, por exem-
plo, a prova em Braille, “escrita em sistema de leitura tátil (Braille), destinada 
aos participantes com cegueira ou surdocegueira”; a prova ampliada (macrotipo), 
“impressa com fonte de tamanho 18 e com imagens ampliadas para facilitar a 
leitura por parte de pessoas com deficiência visual”, ou ainda a prova superam-
pliada, “impressa com letra em tamanho 24 e imagens ampliadas” (INEP, 2020). 

Em relação aos recursos gráficos presentes nas provas adaptadas aos le-
dores, estes “merecem uma atenção muito particular por, muitas vezes, assinala-
rem características necessárias para a compreensão do texto”. Gráficos e fotos, 
por exemplo, costumam se fazer presentes em revistas, jornais e em avaliações 
e provas de concursos públicos, sendo que estes devem ser “descritos com deta-
lhes para que o ouvinte possa imaginar a situação, o que lhe fará fixar com mais 
eficiência as informações recebidas” (MOREIRA, 2005).

Mais importante que as “facilidades”, no entanto, são os profissionais que 
assessoram e auxiliam as Pessoas com Deficiência Visual quando da realização 
de provas e exames, como o ENEM, e dentro das funções ou qualidades que o 
ledor deve possuir certamente as que mais se destacam são aquelas relacionadas 
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à leitura que, nessa seara, perpassam princípios e ações que devem ser observa-
das e devidamente respeitadas, sempre objetivando a execução da melhor con-
duta para que o candidato Pessoa com Deficiência Visual encontre nos ledores 
selecionados para lhe auxiliar verdadeiros facilitadores do processo de leitura.

A propósito, não há ainda um manual ou conjunto de normas responsá-
veis por regulamentar as técnicas e os procedimentos a serem realizados pelo 
profissional ledor quando de seu apoio às Pessoas com Deficiência Visual no 
contexto da realização de provas, exames e outras atividades avaliativas simi-
lares, inclusive no ENEM. Há, no entanto, recomendações por parte das agên-
cias/instituições que empregam profissionais ledores/transcritores enquanto 
recursos humanos responsáveis em auxiliar o processo de leitura e transcrição 
para candidatos Pessoas com Deficiência Visual. Também alguns autores já rea-
lizaram alguns esforços no sentido de orientar os ledores sobre como deve ser 
realizado esse processo de leitura.5

Algumas recomendações, no entanto, costumam ser unanimes independen-
temente da instituição organizadora do evento, como a importância da participa-
ção de, no mínimo, dois profissionais ledores para auxiliar o candidato deficiente 
visual (INEP, 2020), que deverão atuar em revezamento, prática necessária para 
que o candidato não seja prejudicado pela fadiga que o processo de leitura cons-
tante e em voz alta proporciona ao ledor. Ademais, Soares e Rabelo (2012, p. 129) 
consideram essencial que os candidatos deficientes visuais tenham à sua disposi-
ção “ledores distintos para as provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 
Ciências Sociais (História e Geografia), Ciências da Natureza (Biologia, Química 
e Física) e Matemática”, de modo que ambos os ledores não possuam a mesma 
formação, o que será de fundamental importância no processo de compreensão do 
texto adaptado ao leitor e consequente transmissão ao candidato das informações 
que estão mais distantes de sua área de atual acadêmica.

Outra questão importante no processo de atuação dos ledores quando da 
realização do ENEM é a manutenção da isonomia, fundamental quando uma 
atividade dessa natureza não é realizada por duas, mas sim por quatro ou seis 
mãos. De modo a assegurar a lisura de todo o processo e a não interferência 
dos ledores/transcritores em favor do candidato, sobretudo quando do processo 
de transcrição para o papel de questões discursivas, essas são gravadas em fita 
ou em mídia digital, podendo ser posteriormente comparadas e auditadas. Para 
tanto, é necessário também que os profissionais ledores/transcritores tenham 

5 Ver, por exemplo, SOARES, Marcos Vinícius Araújo; RABELO, Mauro Luiz. Atendi-
mento a candidatos com necessidades especiais nos processos seletivos da Universidade de 
Brasília. Linhas Críticas, vol. 9, nº. 16, p. 127–140, 2012; e MOREIRA, Cristiano Marins. 
Técnicas de leitura para ledores (os leitores deficientes visuais). 2005. Disponível em: 
http://www.filologia.org.br/ixcnlf/5/01.htm. Acesso em: 05 de agosto de 2021.
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conhecimento acerca do uso dessas tecnologias, sendo necessário o seu manu-
seio prévio, para familiarizar-se com o aparelho e, inclusive, para ter certeza de 
seu pleno funcionamento.

Segundo Soares e Rabelo (2003, p. 131-132), o ledor deve manter uma 
constância da leitura, de modo que esta “não deve ser muito rápida, nem lenta, 
nem infantil”. Também o ledor deve manter uma “boa postura”, para evitar al-
terações que comprometam a entonação e a própria fala e, consequentemente, a 
compreensão do deficiente visual. A leitura também não deve ser realizada “com 
a cabeça baixa”, mas sempre com a cabeça elevada, “de frente para o candidato 
deficiente visual”. Deve-se ter atenção ainda para “não colocar a mão no rosto, 
para não abafar a voz” e não comprometer, assim, a compreensão por parte 
da Pessoa com Deficiência. O ledor deve ainda “repetir, a pedido do deficiente 
visual, tantas vezes quantas forem necessárias, os comandos das questões, os tre-
chos e as opções/itens” e, “em caso de erro, refazer a leitura do trecho”. Sempre 
“que a leitura for interrompida, deve-se recomeçar do ponto exato em que houve 
a interrupção, para que nenhuma palavra seja omitida”. Os autores salientam 
ainda a possibilidade da existência de palavras em destaque, devendo a mesma 
ser dita mencionando “o tipo do destaque, se grifado, negrito, caixa-alta, etc.”, e 
“se um período inteiro estiver destacado”, deve-se “anunciar o destaque antes de 
proceder à leitura do período (SOARES; RABELO, 2003, p. 132).

Também Cristiano Moreira propõe um conjunto de normas e condutas 
que, espera-se, sejam seguidas pelo ledor quando do momento do evento. Acerca 
das técnicas e entonação, o autor considera que a voz deve possuir uma altura 
média e ser clara, sendo possível abaixar ou elevar o tom em função de barulhos 
ou ruídos presentes no ambiente e mesmo fora dele. Também para este autor é 
fundamental que seja mantida a constância do volume da voz, não diminuin-
do-a ou aumentando-a quando do início ou término das orações e frases. A 
propósito, para a atuação do ledor/transcritor deve ser reservado um local isento 
de ruídos do tráfego constante de pessoas, de veículos, de obras e de animais, e 
de suas consequentes interrupções que podem distrair tanto o ledor/transcritor 
quando a pessoa com deficiência que está sendo auxiliada (MOREIRA, 2005).

Também durante a leitura realizada pelo ledor deve-se considerar que a 
pontuação, os acentos e demais sinais diacríticos possuem suas especificidades, 
as quais devem ser respeitadas. Moreira (2005) assinala, por exemplo, que os 
parênteses devem ser lidos da seguinte maneira: “Abrem-se parênteses...” e “...
fecham-se parênteses”, quando entre eles estiverem mais de uma palavra; “en-
tre parênteses”, quando dentro deles estiver uma só palavra, sendo ainda que 
as aspas devem ser lidas como são os parênteses. Contudo, ressalta, pode-se 
acrescentar um efeito vocal para marcar a mudança de interlocutores, quando as 
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aspas exercerem esta função. Por exemplo, “abrem-se aspas...” e “...fecham-se 
aspas”, quando existirem entre elas mais de duas palavras, ou ainda “entre as-
pas”, quando entre elas estiver apenas uma palavra, como ocorre nos parênteses.

Quanto ao travessão, este “pode ser omitido quando trata da mudança de 
fala entre interlocutores. Contudo, deve ser lido se estiver exercendo outra fun-
ção no texto”. As notas de rodapé, por sua vez, “devem ser lidas imediatamente 
após seu aparecimento. Caso sejam lidas após toda a página, o ouvinte poderá 
perder o contexto da nota”, pelo que a leitura das notas se faz da seguinte forma: 
“...Nota de rodapé...” – lê-se a nota e depois se diz “...voltando ao texto...” para 
prosseguir na leitura (MOREIRA, 2005).

Também as palavras estrangeiras demandam grande atenção do ledor 
e “devem ser lidas da maneira que for possível e, posteriormente, soletradas”, 
como por exemplo: – Meu amigo se chama Washington. Lê-se “Meu amigo se 
chama Washington W-a-s-h-i-n-g-t-o-n” (MOREIRA, 2005). Não menos impor-
tante, também o ritmo da leitura exercida pelo ledor deve obedecer a uma cons-
tância, evitando lentidão ou mesmo a rapidez, salvo por solicitação do ouvinte 
(MOREIRA, 2005).

Assim como a leitura da prova adaptada pelo leitor, o preenchimento do 
gabarito nas provas objetivas e a transcrição das questões discursivas para a fo-
lha de respostas definitiva não são assuntos consolidados na literatura e muito 
menos motes presentes em manuais ou documentos orientadores, conquanto 
alguns autores tenham, igualmente, ressaltado a importância da observância de 
algumas considerações.

Segundo Soares e Rabelo (2003, p. 133), não há, como mencionado, um 
modus operandi para o candidato conduzir a prova – é ele o responsável pela 
trajetória que deverá ser seguida durante o tempo disponível, e não o ledor, cuja 
função é justamente e somente auxiliá-lo, pelo que ele, o candidato, pode op-
tar “por responder cada questão ou item, ou seguir com a leitura da prova” e 
apenas ao final transcrevê-las para o gabarito, todas as questões de uma vez. 
Independentemente disso, a cada questão respondida, “a sua resposta deverá 
ser confirmada pelo ledor, (...) e marcada na folha de rascunho” sendo que ape-
nas após a “aprovação do candidato o ledor preencherá a folha de respostas”, 
e “caso haja erro do ledor na transcrição, a substituição da folha de respostas 
deverá ser solicitada à coordenação”, de modo a não prejudicar a atuação do 
candidato. Salienta-se, contudo, que o “ledor não terá tempo adicional para o 
preenchimento da folha de respostas, salvo se for necessária a substituição desta 
em caso de erro na transcrição”.

Já nas provas e avaliações discursivas Moreira (2003, p. 134) tece uma 
série de considerações como, por exemplo, “o candidato cego poderá registrar 
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as suas respostas em braile ou verbalmente”, sendo que “último caso o candida-
to deve ditar pausadamente o seu texto, que deve ser gravado em mídia para o 
ledor”, inclusive com a indicação de “pontuação, acentuação, parágrafo, aspas, 
letra maiúscula e minúscula, símbolos, etc.” O ledor deve também “solicitar que 
o candidato Deficiente Visual soletre toda palavra que suscitar dúvida com rela-
ção à grafia, como palavras com ss, s, ç, ch, z, g, j, r, rr, etc., lembrando-se ainda 
que não deve perguntar “se o candidato escreve qualquer palavra com uma letra 
ou outra, para não gerar dúvidas”. 

Moreira (2003, p. 134) assinala ainda outras ações que o candidato 
Deficiente Visual deve estabelecer com o ledor como, por exemplo, dizer ao 
mesmo “o tamanho do parágrafo, o número máximo e mínimo de linhas re-
digidas, as formas de correção de grafia errada no texto definitivo, etc.”, uma 
vez que “o candidato deve saber as normas da prova”; para além de que o ledor 
deve ler, “a pedido do candidato Deficiente Visual, os trechos e qualquer texto 
ditado, tantas vezes quantas forem necessárias”, transcrevendo o conteúdo pre-
ferencialmente para o rascunho para, logo após, “proceder às correções por ele 
indicadas em letra legível e de tamanho médio”, transcrever enfim o texto para 
a folha definitiva após a aprovação do candidato. No caso de prova ampliada, 
sem o auxílio do profissional ledor, “o candidato Deficiente Visual receberá sua 
folha de texto definitivo também ampliada”.

Apesar de toda a formação dispensada por múltiplas instituições, e de 
todas as orientações à atuação dos ledores/transcritores presentes na literatura, 
a atuação profissional dos ledores/transcritores é alvo de inúmeras críticas entre 
candidatos Deficientes Visuais, inclusive daqueles que realizaram, nos últimos 
anos, as provas do ENEM. 

Por exemplo, em sua pesquisa sobre a inclusão de alunos cegos na 
Educação Superior, “Silva Júnior e Hammes (2014) mostram na fala de uma 
aluna cega sua insatisfação com o desempenho do ledor ao mediar a leitura 
da prova do vestibular:” “e por isso eu não gostei muito já do vestibular: eu 
fiquei nervosa, ter que fazer uma redação ditada, com ledores despreparados’” 
(CATÃO, 2019, p. 64-65).

Soares e Rabelo (2003, p. 129), contudo, ressaltam ainda que os órgãos/
agências responsáveis pela aplicação das provas e avaliações consideram a for-
mação acadêmica dos profissionais ledores que atuam junto aos candidatos 
Deficientes Visuais, “de modo que ela seja a mais adequada possível ao tipo de 
atendimento que ele irá prestar”. Teoricamente, no entanto, isso implicaria a 
existência de ledores distintos para provas com conteúdos igualmente distintos, 
como Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira e Matemática, o que definitivamente não acontece.
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Soma-se a isso o fato de que as atividades e questões de Química, por 
exemplo, “contém muitas informações visuais (imagens, modelos, gráficos, 
símbolos, etc.), dificultando sua utilização pelos cegos”, e que a “escassez de 
recurso didático para alunos cegos é uma realidade, especialmente na área das 
exatas”, tornando-se, assim, difícil consolidar o aprendizado de múltiplos con-
teúdos. Para a autora, “a situação tende a se agravar quando o aluno não domi-
na o sistema Braille”, pelo que deve-se “buscar novas metodologias de ensino 
e adaptar materiais pedagógicos para facilitar o processo” de compreensão de 
conteúdo nessa área, suprindo a falta da visualização. Por outro lado, autora 
concorda que, nesse ínterim, “um ledor qualificado na área terá maior probabi-
lidade de desenvolver um trabalho que atenda às necessidades de quem o ouve” 
(CATÃO, 2019, p. 69), posição que também é adotada por Zuleide Guimarães 
(2009, p. 89) que ao analisar o trabalho do ledor em provas de tintas, constatou 
que as ledoras que conheciam o assunto da prova foram as que atenderam me-
lhor as Pessoas com Deficiência Visual, “pois lançavam mão de estratégias no 
momento da leitura para facilitar o seu entendimento”.

Outras dificuldades e/ou complicações em relação à necessidade de pro-
fissionais especializado para atender às Pessoas com Deficiência – não apenas 
visual, mas englobando também outras deficiências, no entanto, podem assumir 
características múltiplas e, inclusive, bastante particulares como, por exemplo, a 
necessidade da atuação de um profissional ledor/transcritor paras as línguas es-
panhola e/ou inglesa sendo o mesmo, ainda, intérprete de Libras, profissionais 
ledores/transcritores especializados em leitura labial e, concomitantemente, nas 
áreas específicas das provas, além de profissionais que possam se adequar para 
atender Pessoas com Deficiências que, por motivos religiosos, devem aguardar o 
pôr do sol em caso de atividades realizadas aos sábados.

5. Conclusão

Esse trabalho pretendeu compreender a função e a atuação do profissio-
nal ledor/ transcritor no âmbito da realização das provas do ENEM, com o 
objetivo de analisar não apenas a sua importância nesse momento que é consi-
derado decisivo para as trajetórias acadêmicas e profissionais das Pessoas com 
Deficiência Visual, mas sobretudo sua importância enquanto responsável por 
transmitir a este o conteúdo dos suportes impressos. Para tanto, realizamos uma 
revisão bibliográfica, buscando analisar os resultados de pesquisas recentes so-
bre o tema, concomitantemente à análise dos documentos orientadores da insti-
tuição responsável pela realização do ENEM.

Após problematizar o escopo de nossa pesquisa, buscamos definir o pro-
fissional ledor/transcritor, considerando a importância do processo de formação 
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e os recursos, estratégias e técnicas utilizadas por estes profissionais durante o 
processo de auxílio às Pessoas com Deficiência Visual, quando da realização 
do ENEM. Essa análise permitiu concluir que a formação desses profissionais 
ainda é limitada, e que os procedimentos e ações que devem ser adotados pelos 
profissionais ledores/transcritores não são uniformes.

Sendo assim, é sugestivo que esses processos sejam revistos, tanto no to-
cante à formação dos ledores quanto em relação às normas de conduta devem 
ser adotadas pelos mesmos, de modo que sejam definidas estratégias de atuação 
regulares e que não encontrem diferenças em regiões distintas geograficamente 
ou, ainda, quanto à própria atuação dos ledores/transcritores, o que pode levar 
ao beneficiamento de candidatos em detrimento do outros.
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1. Introdução

Segundo Ferreira (2015) as emoções depois de ativadas exercem influên-
cia no comportamento do indivíduo, nesse sentido, elas se manifestam alterando 
os estados fisiológicos e tendências de ação. Há uma diversidade de autores que 
se interessam por esse assunto, com o objetivo de perceber como as emoções são 
reguladas, direcionadas e moldadas e quais são suas consequências.

A regulação das emoções é definida como as tentativas dos indivíduos para 
influenciar quais são suas emoções, em que momento as tem e de que forma as 
experimentam e expressam (GROSS, 1998). Com a urgência em se conhecer mais 
sobre o assunto, surgiu também a necessidade de compreender como cada indiví-
duo reestabelecia o equilíbrio de suas emoções, ajustando-as à realidade, ou seja, 
como o indivíduo reorganizava seu organismo alterando seu estado atual e permi-
tindo que o funcionamento da sua ativação emocional fosse adaptativo.

As estratégias de regulação emocional consistem em ações realizadas pelo in-
divíduo de forma consciente ou não, além disso, para gerenciar respostas emocionais 
é possível empregar diversas estratégias, que podem ser mais ou menos eficazes a 
curto e a longo prazos. Dessa forma, a seguinte discussão possui dois subcapítulos, 
o primeiro, A Regulação das emoções na Educação Básica que procura esclarecer sobre 
a utilização da regulação emocional dentro do ambiente escolar.  Já o segundo, A 
importância do ensino de Regulação das Emoções, pretende esclarecer sobre o porquê a re-
gulação das emoções é importante nesse ambiente e de que formas pode ser utilizada.
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2. A regulação das emoções na Educação Básica

A autorregulação das emoções se trata de uma expressão usada para defi-
nir processos envolvidos na forma de lidar com níveis elevados de emoções po-
sitivas e negativas. São vários os processos utilizados de forma interna e externa 
pelos indivíduos para monitorar, examinar e alterar as reações decorrentes das 
emoções (KOPP, 1989; GROSS, 1998; THOMPSON, 1994). Além disso, esse 
processo é dividido em três etapas: identificação da emoção de uma estratégia e 
implementação da estratégia escolhida.

A investigação no âmbito da regulação das emoções abrange várias es-
feras, a do sucesso escolar, da saúde mental, da dependência, funcionamento 
cognitivo, trabalho, relações sociais e o da infância e adolescência, sendo o últi-
mo o que mais chama a atenção dos investigadores. O período crucial para o de-
senvolvimento da regulação emocional se situa entre a infância e a adolescência 
(THOMPSON, 1994). Nessa época as forças temperamentais, neurobiológicas, 
conceituais e sociais se unem fundando bases da vida emocional do indivíduo.

São os primeiros anos de infância, por meio da socialização com outras 
pessoas como colegas de turma que a criança está sujeita a situações de conflitos 
ou problemas interpessoais, podem apresentar desfechos positivos ou negativos, 
isso depende de que forma são empregadas as resoluções. Maia e Lobo (2013) 
define a resolução de problemas interpessoais como um processo metacognitivo 
que envolve identificar e compreender o problema, assim o indivíduo deverá 
pensar em soluções e programar alternativas para a situação em questão. Assim 
como a autorregulação emocional a resolução de problema interpessoal é possí-
vel e necessária desde a infância, o que leva a ressaltar que a escola é um espaço 
de socialização e um ambiente propício para a estimulação do mesmo.

A habilidade das crianças de regular as emoções se inicia a partir de rela-
ções causais que despertem as experiências emocionais, nesse sentido, aos qua-
tro anos a criança já percebe a intensidade de suas emoções e aos seis anos já 
adquire capacidade de notar que certas emoções somem de parar de pensar nela 
(HARRIS, 1993). 

Cabe destacar a importância de a criança desenvolver a competência emo-
cional, já que ela é um componente básico da compreensão social e cognitiva geral 
do ambiente em que as crianças vivem. É por meio da competência emocional que 
a criança pode ter uma interação mais adequada e ajustada aos contextos sociais, 
assim é possível comunicar sobre seus estados emocionais e também saber o que 
acontece com os outros (DELGADO; CONTRERAS, 2008; SCHAFFER, 2004). 

Além disso, todas mudanças no processo da adolescência, são acompa-
nhadas pelo desenvolvimento de sistemas hormonais, neurológicos e cognitivos 
associados à regulação emocional. Além disso, os adolescentes tendem a buscar 
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emoções mais fortes, flutuam mais pelos estados emocionais diários, apresentando 
maior tempo de reação aos estímulos comparado aos adultos (GILBERT, 2012).

Em contrapartida a regulação emocional, não podemos deixar de citar 
a desregulação emocional, que pode ser definida como a falta de habilidade 
ou dificuldade de experienciar as emoções (LEAHY; TIRCH; NAPOLITANO, 
2013), essa desregulação pode se manifestar através de uma intensificação exces-
siva da emoção ou ainda uma desativação excessiva dela.

O ambiente escolar se torna um lugar propício para o surgimento de diver-
sas emoções, sendo elas denominadas como emoções acadêmicas ou relaciona-
das ao desempenho. Podem ser elas, prazer de aprender, esperança, satisfação, 
orgulho, alívio, gratidão, raiva, ansiedade, vergonha, tédio, frustração, desespe-
rança, entre outras (BZUNECK, 2018; PEKRUN, 2006; PEKRUN et al., 2011).

As estratégias de aprendizagem envolvem aspectos cognitivos e metacog-
nitivos, sua utilização no caso dos estudantes aumenta as chances de sucesso 
nas atividades escolares e acadêmicas. Atualmente elas são definidas como um 
conjunto de procedimentos que possibilitam e fortalecem a aprendizagem autor-
regulada. Dembo (1994) esclarece que as estratégias cognitivas se referem a um 
conjunto de comportamentos que influenciam o processo de aprendizagem de 
maneira que a informação possa ser armazenada mais eficientemente, ao passo 
que as metacognitivas são procedimentos que o indivíduo usa para planejar, 
monitorar e regular o seu próprio pensamento.

As estratégias de aprendizagem são definidas como sequências de pro-
cedimentos ou atividades que os estudantes usam com o propósito de facili-
tar a aquisição, o armazenamento e/ou a utilização da informação (NISBETT, 
SCHUCKSMITH, 1986). Dessa forma, um estudante autorregulado e aquele 
que com base no seu autoconhecimento conseguem empregar estratégias de 
aprendizagem nas demandas de cada tarefa, esse estudante possui motivação 
autônoma ou intrínseca, e apresenta controle das suas emoções frente aos desa-
fios do contexto escolar.

Ao investigar a relação entre a ansiedade e estratégias de aprendizagem 
Costa (2000) observou que alunos com pequeno repertório ou ainda os que utili-
zam estratégias mais complexas possuem tendência maior a níveis de ansiedade. 
Por esse motivo, a autorregulação emocional é tão necessária quando emoções 
como essa podem vir a prejudicar o momento de aprendizagem.

Há certa peculiaridade psicológica contraditória entre os tipos de metas, 
visto que uma pessoa não utiliza apenas uma meta para alcançar seus objetivos, 
mas utiliza as metas de aprendizagem e performance simultaneamente em ní-
veis diferentes (BZUNECK, 1999). Nesse sentido, aprendizagem de qualidade 
envolve um conjunto de variáveis como o uso de estratégias de aprendizagem, a 
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motivação adequada de aprendizagem, controle das emoções, entre outras.
Segundo Leahy, Tirch e Napolitano (2013) sentir ansiedade não é um 

problema, a questão está em perceber aceitar e não permitir que ela impeça o 
indivíduo de atingir seus objetivos. Nossas emoções envolvem avaliação, sensa-
ção ou intencionalidade, sentimento, comportamento motor e um componente 
interpessoal, por isso é importante não considerar as emoções como algo negati-
vo, pois sem elas nada seria rico em detalhes e os vínculos talvez não existissem.

O uso das estratégias de regulação pode auxiliar o estudante a melhorar o 
desempenho nos estudos, tornando-se responsável e autônomo no seu processo 
de aprendizagem. Assim, se torna importante que além do aluno o professor 
saiba conhecer e regular suas emoções e conflitos. Também, que o ensino da 
regulação emocional seja incluído na formação inicial de professores, visto que 
ao aprendê-la o professor poderá usar em momentos diversos ao longo de sua 
profissionalização e também futuramente na sua ação docente (CHEN, 2016). 

Um fator importante é que o contexto em que as crianças estão inseridas 
também influencia no processo, por exemplo, se a criança vive uma família em 
que conversar sobre seus sentimentos e atitudes é algo habitual, ela recupera esse 
hábito com mais facilidade no seu dia a dia. Entretanto, se essa criança convive 
com pessoas que não costumam demonstrar nem conversar sobre seus sentimen-
tos, dificilmente ela ficará à vontade para falar sobre si e o que sente em outros 
ambientes (VAZAN, 2020).

Também, o fato de que os pais influenciam na maneira como as crianças 
avaliam situações através da informação que fornecem sobre as circunstâncias. 
As crenças, comportamentos de capacidade dos pais contribuem em 37% da va-
riação para as crianças reconhecerem suas emoções nos outros, isso em diversos 
domínios sócio emocionais. Mas é no ambiente escolar, na relação social, que 
se torna essencial a criança compreender suas emoções e a do outro. Segundo 
Yárnoz et al. (2001) neste processo de socialização as crianças aprendem a regu-
lar-se por normas, valores e padrões de comportamento.

Segundo Ekman (2003) as emoções são determinantes para a qualidade 
de vida dos seres humanos, visto que ocorre em todas as relações dos indivíduos 
e por ser uma das formas primárias que permite que o homem tenha seus primei-
ros contatos com outras pessoas. Dessa forma, compreende-se a importância de 
que seja desenvolvida a regulação emocional, tanto na vida pessoal quanto na 
escolar, já que os estudantes vivenciam diversas emoções. Desenvolvendo essa 
aprendizagem o aluno se autoconhece, reflete e cria estratégias que tornem seu 
aprendizado efetivo. 
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3. A importância do ensino de regulação das emoções

A regulação das emoções é definida como as tentativas que o indivíduo 
utiliza para influenciar suas emoções e a forma como as experimentam e expres-
sam. São voltadas para a modificação do pensamento ou situação, a fim de que 
regule a emoção e mantenha o bem estar. Essas estratégias podem ser aprendi-
das ao longo da vida e possibilitam a adaptação a uma variedade de situações 
vivenciadas pelos indivíduos (GROSS, 1998, 2015).

Segundo Navas (2004) a emoção é um estado momentâneo em que o or-
ganismo é excitado por uma determinada experiência subjetiva ou estímulo, po-
dendo ser interno ou externo, na qual estão presentes manifestações somáticas. 
Além disso, destaca-se o fato de que algumas situações provocam desequilíbrio 
no organismo do indivíduo, apresentando respostas subjetivas, cognitivas, com-
portamentais e fisiológicas. 

Segundo James (1884) as emoções resultam de mudanças corporais do in-
divíduo decorrente a estímulos do meio, ou seja, são provocadas por situações es-
pecíficas, o autor acreditava que para cada emoção teria uma reação ao nível dos 
órgãos viscerais e músculos voluntários, ou seja, o corpo produziria um conjunto de 
mudanças fisiológicas específicas. Também, ao defender que os indivíduos seriam 
capazes de moldar as suas tendências de resposta emocional contradiz a noção que 
vigorava relativamente à sequência dos acontecimentos (estímulo [ver um cão] – 
emoção [medo] – reação [correr]), propondo outra diferente (estímulo [ver um cão] 
– reação [correr] – emoção [medo]) (GROSS, 1998; JAMES, 1884; PINTO, 2001).

As emoções podem ser aparentemente desagradáveis e podem ser úteis 
em determinadas situações, isso irá depender do contexto e da intensidade senti-
da (DAMÁSIO, 2004). A exemplo, o medo, que de modo bem canalizado pode 
desencorajar uma pessoa a pular de uma ponte, ajudando essa pessoa a ter cau-
tela, sendo um racional que ajuda e não prejudica. 

Gross (1998, 2015), Gross, John (2003) destacam que de acordo com o 
Modelo Processual de Regulação das Emoções (PMER), as estratégias de regu-
lação emocional são organizadas em cinco famílias, que sugerem a alteração da 
trajetória emocional, intervindo em diversos pontos geradores de emoção.

As principais estratégias de regulação da emoção são: a seleção da situa-
ção (estar ou não em situações, lugares ou com pessoas que deem origem a 
emoções desejáveis ou indesejáveis); a modificação da situação (transformar 
uma situação externa, a fim de alterar o seu impacto emocional); o inves-
timento da atenção (direcionar a atenção para outro aspecto da situação 
vivenciada); a modificação cognitiva (transformação de avaliações de uma 
situação, alterando seu significado); e a modulação da resposta (influenciar 
diretamente os componentes experienciais, comportamentais ou fisiológi-
cos da resposta emocional) (GROSS, 1998, 2015; GROSS; JOHN, 2003). 
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Destaca-se ainda que algumas famílias de estratégias reúnem outras ações, 
como as estratégias de distração, que servem para redirecionar ou desviar a aten-
ção de algo que provoca a emoção e também da ruminação, que se trata de um 
investimento excessivo da atenção para sentimentos associados ao evento que cau-
sou as emoções. Nesse sentido, desenvolvendo a habilidade de regular as emoções, 
o indivíduo consegue intensificar ou manter a emoção, a partir da avaliação do 
estado atual e definição de um objetivo, que funcionam como impulsos de ação 
para iniciar o processo de regulação emocional (ELDESOUKY; GROSS, 2019). 

Dessa forma, autores como McRae e Gross (2020), sugerem intervenções 
psicossociais no ambiente escolar, para que os estudantes possam aprender sobre 
os mecanismos psicológicos relacionados à regulação emocional e em que mo-
mento utilizar as estratégias de regulação. Dessa forma, ao trabalhar a emoção 
em si o estudante ou indivíduo reconhece as emoções do outro, exercita sua em-
patia, diálogo e cooperação, além de ter uma aprendizagem mais significativa. 

4. Resultados e discussão

Os resultados apresentados tratam-se de um recorte do Trabalho de 
Conclusão de Curso, realizado no curso de Pedagogia e nomeado As Estratégias 
de Autorregulação Emocional ensinada por professores dos Anos Iniciais do 
Fundamental. Serão apresentados e discutidos o ensino e estratégias de regula-
ção emocional mais relatado pelos professores e os encontros com a literatura 
que esses resultados possuem.  

Tabela 1–Relatos dos professores em relação ao ensino das estratégias de regulação emocional.

Categoria Ações Freq. %

Ensinou 
os alunos 
a contro-

larem suas 
emoções

Por meio da respiração 2 28,57%

Expressar seus sentimentos 2 28,57%

Apertar uma bolinha 1 14,28%

Conversar sobre seus sentimentos 1 14,28%

Compreender a necessidade de se colocar no lugar do 
outro 1 14,28%

Total 7 100

Fonte: A própria autora.

Os dados revelam cinco subcategorias acerca das estratégias ensinadas 
pelos professores aos seus alunos sobre como regular suas emoções. Entre as 
estratégias de autorregulação emocional ensinadas estão as técnicas de respira-
ção (28,57%), sobre expressar seus sentimentos (28,55%), apertar uma bolinha 
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(14,28%), conversar sobre os seus sentimentos (14,28%) e compreender a neces-
sidade de se colocar no lugar do outro (14,28%).

Nesse sentido, entre os relatos dos participantes é possível identificar que 
a maioria dos participantes ensina seus alunos a controlarem suas emoções des-
tacando estratégias como:

Sim. Respirar fundo antes de agir. Apertar uma bolinha (P1).
Incentivando a expressar seus sentimentos(P2).
Ao exporem seus sentimentos (P4).
Sim. Conversas sobre sentimentos. Quando está muito agitado(P4).
Sim, levando-os a compreender a necessidade de se colocar no lugar do outro no 
momento em diversas situações, principalmente se estas fossem desagradáveis e cau-
sassem sofrimentos (P5).

Nesse sentido, inicialmente, destaca-se a importância de um aprimora-
mento do ensino das estratégias de regulação emocional pelos professores, visto 
que os usos dessas estratégias podem ajudar o aluno a melhorar seu desempe-
nho em sala. Além disso, a capacidade do professor em conhecer e regular suas 
emoções e conflitos, tornam-se essencial para uma promoção efetiva da regula-
ção emocional do aluno (CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2019; PEKRUN, 
2014; PEKRUN; LINNENBRINK-GARCIA, 2014; TAXER; FRENZEL, 2015; 
TAXER; GROSS, 2018).

Também os relatos dos professores com as estratégias ensinadas vão de 
encontro com Arandiga e Tortosa (2004) que destacam o fato de haver diversas 
sugestões de estratégias de regulação emocional, as pesquisas dos autores revelam 
que cada emoção exige uma estratégia ou enfrentamento diferentes. Como no 
caso da tristeza, que podem ser empregadas técnicas de reestruturação cognitiva, 
ou seja, ressignificar o pensamento e mudar a perspectiva. Outras estratégias que 
podem ajudar são a realização de exercícios físicos e atividades com os amigos.

Dessa forma, destaca-se a importância de que professores e alunos saibam 
utilizar as estratégias de aprendizagem, em principal, estratégias de regulação 
emocional. Visto que o ambiente escolar é um lugar propício para o surgimen-
to de diversas emoções (BZUNECK, 2018; PEKRUN, 2006; PEKRUN et al., 
2011) e alunos autorregulados possuem maior motivação autônoma ou intrínse-
ca, além de apresentar controle das suas emoções no que concerne aos desafios 
que emergem no contexto escolar.

5. Considerações finais

Diante desse estudo, foi possível notar que os professores relatam ensinar 
estratégias de regulação emocional aos seus alunos, entretanto, utilizam de es-
tratégias classificadas como mais simples e raramente utilizam de estratégias de 
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regulação emocional complexas, como por exemplo, procurar estratégias para 
tentar resolvê-las e pensar em uma situação que aconteceu e passou. O que nos 
leva a destacar a importância de um ensino mais aprofundado que possibilite 
ao professor conhecer as diversas formas de estratégias de regulação emocional, 
inclusive as mais complexas e aplicá-las em suas salas de aula.

Além de reconhecer a importância do ensino das estratégias de regulação 
emocional entre a infância e a adolescência, foi possível avançar nos estudos que 
demonstram os relatos de professores que utilizam ou ensinam estratégias de regu-
lação emocional, bem como em quais momentos as utilizam, a exemplo, como sa-
nar a ansiedade e a tristeza. Desse modo, destaca-se o fato de que essas estratégias 
dependeram do assunto e situação, podendo ser adaptativas ou desadaptativas. 

Conclui-se, que este estudo foi importante para compreender a importân-
cia de que os professores tenham acesso a aprendizagem das estratégias de regu-
lação emocional, visto que na escola as emoções podem desenvolver-se ao longo 
de um ano letivo, manter-se estáveis ou atenuar-se. Ademais, sugere-se mais es-
tudos acerca da identificação das estratégias de regulação emocional utilizadas 
pelos alunos dos anos iniciais do fundamental, intervenções direcionadas aos 
ensinamentos da regulação emocional neste contexto e na formação inicial e 
continuada de professores.
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1. Introdução

A inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas 
escolas da rede pública e privada é algo que traz grandes desafios, sendo ne-
cessária que haja uma parceria entre a família e a escola para que essas crian-
ças consigam ter um aprendizado significativo. A possibilidade de inclusão das 
crianças autistas em ensino regular se deu a partir da Lei n° 12.764, de 2012, que 
instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (BRASIL, 2012). 

O significado do termo “autismo” é o de estar ausente ou perdido, ou 
seja, caracteriza-se pelo distanciamento da realidade que cerca a pessoa com o 
transtorno, que está sujeita a apresentar um padrão de comportamento pecu-
liar ou não, havendo casos em que se mostra bastante diferenciada dos demais 
estudantes. Esse agir atípico no ambiente escolar pode causar dificuldades em 
seu processo de interação social e trazer-lhe consequências na aprendizagem, 
assimilação e acomodação dos conteúdos (SANTOS; DINIZ, 2018).

Quando uma mãe engravida, na maioria dos casos, ela imagina seu filho 
“perfeito”, sem nenhum déficit cognitivo. Porém, se o bebê apresentar alguns 
sinais e o diagnóstico de TEA for confirmado por um especialista da área, a 
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família pode não aceitar muito bem a condição da criança, o que pode afetar ne-
gativamente o desenvolvimento físico e mental da mesma que, necessariamen-
te, dependerá do envolvimento dos pais na sua vida estudantil para que tenha 
rendimento escolar satisfatório. Caso contrário, os professores podem ter mais 
dificuldades em fazer a inclusão dessa criança no ensino regular. 

Com base na discussão da relação da escola e família para o desenvolvi-
mento de uma criança autista, pautou-se o seguinte problema de pesquisa: quais 
as contribuições da relação entre escola e família para o desenvolvimento da 
criança autista? Essa pergunta implica em uma primeira observação acerca da 
temática, pois é necessário que a família, a escola e as demais pessoas que se re-
lacionam com uma criança autista compreendam que não se trata de uma doen-
ça, portanto esses indivíduos têm a mesma capacidade que as demais pessoas, 
porém sentem uma maior dificuldade de socialização, comunicação, concentra-
ção e podem ter diferentes comportamentos que dependem do grau de autismo. 

Diante do exposto, buscou-se pesquisar e avaliar quais as principais di-
ficuldades que o docente pode encontrar na sala de aula ao tentar incluir esse 
aluno com TEA e quais as contribuições do acompanhamento da família na 
vida escolar da criança autista. O objetivo geral deste artigo é analisar as con-
tribuições que a relação entre a família e a escola traz para o desenvolvimento 
de uma criança autista. Para tanto, nosso foco está nos envolvimentos dessas 
duas instituições com o intuito do desenvolvimento físico, social e cognitivo das 
crianças com TEA. Dessa forma, a identificação de metodologias e as experiên-
cias docentes com crianças autistas no ensino regular podem contribuir para o 
aprimoramento de práticas pedagógicas inclusivas no contexto da sala de aula.

Em relação à metodologia de pesquisa, este estudo trata-se de uma revisão 
integrativa que, dentre os tipos de revisões bibliográficas, é considerada a mais 
extensa, tendo como objetivo reunir e sintetizar resultados de pesquisas acerca 
do tema em estudo, além de identificar lacunas a serem estudadas. Os resultados 
das pesquisas contribuem para o aprofundamento no tema e para a obtenção da 
conclusão sobre a pergunta problema do estudo. Ademais, a revisão integrativa 
abarca inserção de estudos experimentais e não experimentais, evidenciando um 
escopo mais amplo, permitindo a combinação de dados de publicações de cunho 
teórico e empírico, além de incorporar uma variedade de propósitos, dentre os 
quais: conceituações, revisão de teorias e evidências e análises metodológicas 
em abordagem específica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Para o levantamento dos artigos desta revisão integrativa, utilizou-se a 
plataforma SciELO, por meio de duas combinações com as palavras-chave no 
item busca da base de dados, utilizando como filtros artigos em português publi-
cados entre 2014 e 2020. A partir das filtragens, foram selecionados seis artigos 
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que melhor abordam a temática pesquisada.  
Em relação às contribuições da relação entre a família e a escola no desen-

volvimento do autista, notou-se que a criança que tem o devido acompanhamen-
to da família acerca de sua vida escolar consegue desenvolver suas habilidades 
de leitura, escrita, concentração, autonomia, além de atividades extracurricula-
res, como pintura, capoeira, música e dança.

O texto está dividido em três seções. Na primeira, buscou-se formular um 
referencial teórico que abordasse a temática do autismo a partir de múltiplas 
vertentes, dentre elas: os primeiros relatos sobre o transtorno, a lei, os primeiros 
sintomas e como observá-los e identificá-los, o diagnóstico e tratamento, a par-
ticipação da família e da escola no processo de desenvolvimento escolar de uma 
criança autista, a permanência no ensino regular, o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), as vantagens do apoio da família na vida escolar, continui-
dade do ensino em casa e o uso de metodologias conjugadas com a tecnologia 
no ensino de crianças com TEA. Na segunda seção, foram feitas a revisão meto-
dológica e os procedimentos técnicos e operacionais empregados na escolha do 
material a ser analisado, os procedimentos de análise e os resultados e discussões 
acerca do tema. Por último, na terceira seção, fez-se uma análise dos conteúdos 
extraídos dos artigos selecionados com a proposta de discutir as contribuições 
da relação entre família e escola no desenvolvimento do autista.

2. Autismo, escola, família e seus entrelaçamentos

2.1. Autismo

O termo “autismo” surgiu em 1908, a partir de um diagnóstico que o 
identificou como um sintoma secundário de esquizofrenia. Esse diagnóstico foi 
realizado pelo psiquiatra Eugen Bleuler em um menino de quatro anos de idade 
que apresentou os sintomas. Porém, somente em 1943, outro psiquiatra, Leo 
Kanner, fez suas primeiras pesquisas a partir das quais foram analisadas as ca-
racterísticas correspondentes ao atual diagnóstico identificado como Transtorno 
do Espectro Autista - TEA (AMY, 2001).

No Brasil, somente em 2012, foi criada a Lei 12.764/12, que instituiu 
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (BRASIL, 2012). A lei reconheceu o autismo como uma de-
ficiência, garantindo benefícios para a pessoa com o transtorno, como atendi-
mento especializado no SUS, auxílio financeiro, educação pública de qualidade 
auxiliada por cuidadora e direito de ingresso no mercado de trabalho.

Segundo Silva e Mulick (2009), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 
um distúrbio no desenvolvimento neurológico que se apresenta ainda na primeira 
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infância, por volta dos três anos de idade, sendo também classificado como uma 
síndrome comportamental que origina uma grande variedade de sintomas clíni-
cos. Dessa forma, identificar os primeiros sintomas ou traços do autismo de ma-
neira precoce é essencial para intervenções adequadas, reverberando em maiores 
possibilidades de progressos. Essa identificação se dá a partir de algumas carac-
terísticas, tais como: ser repetitivo com as brincadeiras ou palavras, demonstrar 
falta de afetividade ou não conseguir expressar seus sentimentos, dificuldades 
de socialização, falta de concentração, dentre outras particularidades que irão 
variar em cada caso. 

Nesse sentido, é papel da família, dos amigos e dos professores observar 
e identificar esses comportamentos. Mota e Sena (2014) abordam que o TEA é 
caracterizado pela tríade de comprometimentos, interação social e comunica-
ção e pelo seu repertório restrito, estereotipado e repetitivo de comportamentos. 
Tais aspectos geram dificuldades na sala de aula, estando diretamente ligados à 
percepção de expressões faciais, sensibilidade a ruídos altos e o evitar o contato 
visual e físico. Ainda nessa perspectiva, é necessária uma proposta de trabalho 
multidisciplinar na atuação direta com essas crianças. O diagnóstico deve ser 
realizado somente por um neuropediatra, que irá fazer uma avaliação completa, 
observando a criança no seu dia a dia. Esse diagnóstico requer os relatos das 
observações dos pais e professores, o que dará possibilidades de desenvolver a 
melhor forma de tratamento. 

Para Peeters (1998), o TEA é classificado de acordo com o Quociente de 
Inteligência (QI)5 da criança, sendo definido como leve, moderado e severo. Os 
autistas de nível leve (QI entre 67 e 52), geralmente, apresentam um desenvolvi-
mento semelhante às crianças de sua idade e conseguem ser inseridos no mer-
cado de trabalho. Os autistas de nível moderado (QI entre 51 e 36) são capazes 
de executar atividades de cuidado pessoal sozinhos, como se alimentar e se ves-
tir, além de conseguir desenvolver a leitura. Já os autistas classificados no nível 
severo (QI entre 35 e 20) são indivíduos, geralmente, muito dependentes, pois 
apresentam grande dificuldade em executar atividades vitais (PEETERS, 1998). 

De acordo com Lacivita (2017), ainda não existe uma cura para o autis-
mo, embora haja inúmeras pesquisas para entender suas causas e tratamento 
específico para cada caso. O tratamento disponível inclui o acompanhamento 
do paciente por uma equipe multidisciplinar a fim de promover o seu desenvolvi-
mento de maneira que consiga conviver socialmente. Temos ainda, como parte 
deste tratamento, o uso de alguns medicamentos psicotrópicos, que são utilizados 

5 Quando o autor se refere ao QI, trata-se do Quociente de Inteligência, que é um valor 
obtido por meio dos testes psicológicos que avaliam as capacidades cognitivas, determi-
nando se o raciocínio é muito abaixo da média, lento, limítrofe, embotamento, inteligência 
normal, acima da média ou superdotado.
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para aliviar os sintomas de desordens de comportamento e psiquiátricas.
Durante todo o processo de tratamento, é necessário que a família partici-

pe ativamente, buscando entender que não se trata de uma doença, mas sim de 
um transtorno que a criança pode desenvolver. O desenvolvimento da criança 
autista se dá por meio do tratamento realizado por uma equipe multidisciplinar, 
somados aos estímulos que devem ser possibilitados pelos pais e professores. 
Dessa forma, a combinação dos estímulos possibilitados na escola e na família 
deverá ser continuada em ambos os espaços sociais, uma vez que essa continui-
dade é fundamental para o eficaz desenvolvimento da criança.

2.2. A participação da família e da escola no processo de desenvolvimento escolar 
de uma criança autista

Compreende-se que é um grande desafio, para a escola e para a família, 
quando se obtém o diagnóstico de uma criança autista. Desse modo, é importan-
te que ambas formem uma equipe capaz de observar, cada qual em seu espaço 
de convivência, as dificuldades da criança, e de buscar juntas, através da troca 
de informações, as melhores maneiras de intervir positivamente, visando à per-
manência da criança autista na escola, como é seu direito.

De acordo com Santos e Vieira (2017), o acesso e a permanência da pes-
soa com Necessidade Educacional Especial (NEE) ao ensino regular é algo 
fundamental para que haja uma verdadeira inclusão com aprendizagem signi-
ficativa e participação ativa desse sujeito. A lei garante à pessoa com NEE o 
direito de acesso à educação desde a educação básica até o ensino superior. Esse 
entendimento de inclusão, de acordo com Caldeira, Oliveira e Araújo (2020), 
perpassa diferentes dimensões culturais, remetendo-se à necessidade de garantir, 
para todos os grupos sociais, igualdade de oportunidades, acesso, permanência 
e qualidade nos direitos sociais elementares. Ainda segundo os autores, incluir, 
nessa perspectiva, significa romper com as barreiras que dificultam ou impedem 
o acesso de certos indivíduos a bens culturais e materiais presentes na sociedade.

O atendimento especializado que é realizado nas escolas é feito através de 
um programa chamado Atendimento Educacional Especializado (AEE), que só 
pode ser desempenhado por um psicopedagogo, que irá atender crianças da pró-
pria instituição e das próximas que não sejam contempladas com o programa. 
O objetivo é atender crianças que tenham alguma dificuldade de aprendizado 
ou um desenvolvimento mais lento, incluindo, assim, as crianças autistas. O 
programa é realizado em escolas da rede regular de ensino e atende as crianças 
em horário extra, ou seja, no contraturno em que a criança está matriculada, 
reforçando o trabalho realizado pela professora na sala de aula (BRASIL, 2009).

A inclusão de uma criança autista no ensino regular requer do professor 
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criatividade para a adaptação de suas metodologias de ensino. O docente deve 
fazer as mudanças necessárias de acordo com as especificidades da criança au-
tista para que ela consiga ter um bom desenvolvimento, assim como os demais 
alunos. Segundo Ferreira e França (2017), é de grande importância que o pro-
fessor tenha paciência e compreenda as especificidades do desenvolvimento do 
aprendizado da criança autista, uma vez que ela pode mostrar-se distante, não 
atender a chamada, não querer os brinquedos e até mesmo ter grande atraso para 
aprender determinados conteúdos e compreender explicações. No entanto, nada 
disso ocorre porque a criança não possui interesse na aprendizagem, mas porque 
o autismo afeta e retarda o seu processo de desenvolvimento. Portanto, a criança 
necessita de muita motivação e cuidado para desenvolver sua intelectualidade. 

O desenvolvimento não depende apenas do que a criança aprende na sala 
de aula, mas também da continuidade desse processo em casa, com o apoio 
da família. Para Mapelli et al. (2018), a família e a escola formam uma equipe 
e cada uma deve fazer sua parte para atingir o caminho capaz de conduzir as 
crianças e jovens a um futuro melhor. O ideal é que a família e a escola tracem 
as mesmas metas de forma simultânea, visando atingir o mesmo objetivo. Dessa 
forma, é possível afirmar que essa parceria é ainda mais necessária quando se 
trata de uma criança com TEA.

A interlocução entre escola e família deve ocorrer de forma processual, 
comumente realizada por meio de reuniões com os pais ou responsáveis. Tais 
encontros se fazem muito necessários em uma instituição, pois é o momento de 
mostrar a importância de estar presente na vida escolar da criança e de compar-
tilhar as dificuldades dos alunos, buscando soluções em conjunto. Como desafio 
para a participação dos pais nas reuniões escolares, temos os horários em que 
são realizadas, pois geralmente coincidem com o horário de trabalho ou dos 
afazeres domésticos. Nesse caso, a escola deve buscar o horário que consiga 
reunir a maior parte dos pais, de modo que a reunião deva ser marcada com 
antecedência para que os pais ou responsáveis que não consigam comparecer na 
data marcada busquem outro momento para conversar com os professores sobre 
o assunto tratado na reunião.

As vantagens do envolvimento da família na escola são comprovadamen-
te importantes para o processo de desenvolvimento educacional dos alunos, 
uma vez que estes se sentem muito mais motivados e se posicionam positiva-
mente em relação à escola e à sua aprendizagem, o que potencializa o seu suces-
so escolar (SOUSA; SARMENTO, 2010). Quando se trata da criança autista, 
a participação dos pais no processo educacional é ainda mais importante. Isso 
se dá no acompanhamento das atividades na escola (apoio em apresentações, 
festinhas, etc.), bem como por meio de conversas com os gestores e professores, 
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demonstrando sempre preocupação com o desempenho da criança. 
Em casa, a família não precisa de muitos recursos financeiros para conse-

guir estimular a criança, é necessário apenas conhecer as dificuldades dela e bus-
car maneiras e atividades simples que possam ajudar. Geralmente, as maiores 
dificuldades das crianças com TEA são as que dizem respeito ao contato físico, 
dividir e compartilhar brinquedos e alimentos, concentração, entre outras, que 
irão depender do grau de autismo. Nesse sentido, é necessário que os estímulos 
sejam feitos de forma simultânea, tanto em sala de aula como em casa.

2.3. Novas metodologias de ensino 

Uma escola que deseja alcançar uma educação de qualidade não se preo-
cupa apenas em repassar os conteúdos, mas também com as metodologias e ferra-
mentas de ensino utilizadas pelo educador para mediar o conhecimento junto aos 
alunos. De acordo com Paiva (2016), os procedimentos de ensino são vistos como 
tão importantes quanto os conteúdos de aprendizagem. Ademais, o autor destaca 
que o sucesso da aprendizagem está na identificação das deficiências das técnicas 
do ensino tradicional, pois, uma vez identificadas, o educador pode propor novas 
metodologias de ensino e aprendizagem mais adequadas a cada contexto.

O ensino tradicional é aquele no qual o professor é visto como o único ser 
que possui conhecimento e o aluno como um livro em branco, que não traz consi-
go nenhum conhecimento prévio. Os conteúdos são apenas repassados e os alunos 
precisam memorizá-los para a avaliação. Esse tipo de ensino tem muitos pontos 
negativos, mas também tem alguns pontos positivos que foram sendo adaptados a 
cada contexto e são utilizados até os dias atuais. Ao contrário do ensino tradicio-
nal, as metodologias ativas são métodos de ensino que irão incentivar as crianças 
a terem um papel mais ativo na sua própria aprendizagem. Tais metodologias 
priorizam atividades que buscam estimular o aluno a debater, pesquisar, questio-
nar, tirar suas dúvidas e não apenas escutar o professor sem expressar sua opinião. 

Nesse sentido, Pereira e Silva (2018) defendem que o uso das metodologias 
ativas proporciona o protagonismo do aluno diante do seu próprio conhecimento, 
com o professor passando a ser um mediador nesse processo. Dessa forma, as 
problematizações são estratégias que podem incentivar o aluno a buscar outras 
fontes de conhecimentos que não se resumem apenas ao exposto em sala de aula. 
Para que as metodologias ativas sejam possíveis, o professor deve buscar adaptar 
suas metodologias às necessidades da sua sala de aula, usando todos os recursos 
cabíveis para tornar suas aulas mais atrativas e com central participação dos alu-
nos, a exemplo das atividades em dupla, seminários, oficinas de arte e literatura, 
debates com diversos temas, dinâmicas, jogos, avaliação oral, leitura comentada, 
mesas-redondas e o uso das novas tecnologias em todas as etapas da educação.
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A internet serve como uma ferramenta pedagógica para os professores e 
alunos. Com os recursos que ela oferece, é possível realizar diversas pesquisas 
para o planejamento das aulas, buscar jogos, sites e espaços educativos, além 
de disponibilizar softwares, apresentação de conteúdos e construção de vídeos. 
Imersa nesse contexto, a escola se insere no processo de inovação, com possibi-
lidades pedagógicas variadas (DUARTE; SCHEID, 2016). 

Na educação especial, o professor deve adaptar suas metodologias de en-
sino para incluir determinado aluno que tem alguma deficiência física ou cogni-
tiva. Desse modo, o uso das tecnologias, principalmente as de estímulo visual, 
torna-se um grande aliado do professor na sala de aula para desenvolver as crian-
ças com TEA, já que elas têm dificuldades de aprendizagem a partir da escuta, o 
que se dá pela falta de concentração nos outros. Segundo Sala, Moreno e Duarte 
(2020), as salas de aula inclusivas trazem novas e significativas oportunidades de 
socialização, mas é necessário haver mudança de princípios, valores e convic-
ções, além da efetivação da valorização da diversidade em todas as suas esferas 
(física, mental, gênero, étnica, etc.).

Moura (2016) aborda o ambiente virtual de jogos interativos disponível 
na Google Play, denominado TEO (Tratar, Estimular e Orientar), como um novo 
método de desenvolvimento que dá suporte ao tratamento de crianças com TEA. 
Esses jogos foram desenvolvidos através de pesquisas realizadas com profissio-
nais da área, considerando aspectos importantes para estimular a concentração, 
o foco, a discriminação visual e o raciocínio lógico das crianças. 

Na atualidade, o uso dessas tecnologias vem se tornando cada vez mais 
acessível. Além de ser um método inovador para utilizar na sala de aula, também 
deve ser repassada para os pais a importância de dar essa continuidade no desen-
volvimento das crianças com TEA em casa, utilizando algum eletrônico como 
notebook, tablet ou um celular para baixar esses aplicativos e jogos gratuitos, que 
irão dar um suporte necessário para o aprendizado. Desse modo, compreende-se 
que grande parte das famílias de crianças autistas pode não ter esse conhecimento, 
portanto, o uso dessas novas metodologias deve ser repassado aos familiares, de 
modo que seja criada uma aliança nas quais ambas as partes, família e escola, 
utilizem os métodos para desenvolver o físico e o cognitivo do autista.

3. Procedimentos metodológicos e resultados

O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que apresen-
ta como objetivos a reunião e a síntese de resultados de pesquisas acerca de 
um determinado tema, de forma sistemática, permitindo aprofundamento do 
conhecimento em determinado assunto e conclusões sobre uma problemática 
específica. Sendo a mais extensa abordagem metodológica referente às revisões 
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(meta-análise, revisão sistemática e revisão integrativa), permite a inclusão de 
estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão do tema ana-
lisado. Esse tipo de revisão ainda combina dados da literatura teórica e empírica, 
além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão 
de teorias e evidências e análise de problemas metodológicos de um tópico par-
ticular (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010).

Desse modo, a revisão integrativa foi o método escolhido para o desen-
volvimento da questão-problema aqui descrita, que busca saber quais as con-
tribuições da relação entre escola e família para o desenvolvimento da criança 
autista. Para isso, recorre-se ao levantamento de conhecimento já produzido, 
exigindo rigorosa sistematização, conferindo, assim, menor risco a partir das 
análises e maior credibilidade na identificação de respostas sobre o tema propos-
to (BOTELHO, CUNHA, MACEDO, 2011).

Para o levantamento dos artigos na literatura, formularam-se duas combi-
nações com as palavras-chave no item busca da base de dados SciELO, utilizan-
do como filtros artigos em português e que foram publicados entre 2014 e 2020. 
Na primeira filtragem, foram combinadas as palavras-chave “autismo infantil” e 
“educação”, sendo encontrados onze artigos. Desses, após as leituras atentas do 
título e do resumo, foram escolhidos cinco.

Na segunda filtragem, combinamos as palavras-chave “autismo infantil” 
e “família”, sendo obtidos sete artigos, quatro deles repetidos. Em seguida, após 
a leitura dos itens já citados, foi escolhido apenas um do total de artigos da 
segunda filtragem. Assim, com as duas filtragens, foram encontrados dezoito 
artigos, seis deles elencados para compor este estudo.

Tabela 1 - Filtragem de artigos na SciELO

Filtragem Encontrados Repetidos Incluídos Excluídos

Primeira   11 0 5 6

Segunda 7 4 1 6
Total 17 4 6 12

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Dentre os artigos incluídos nesta revisão integrativa, um foi publicado 
em 2014; um em 2015; um em 2016; um em 2017; e dois em 2019. Verificou-se 
também que três dos artigos selecionados foram publicados no Sudeste (Espírito 
Santo e São Paulo), um no Nordeste (Rio Grande do Norte), um no Sul (Rio 
Grande do Sul) e um no Centro-Oeste (Brasília). Dessa maneira, pode-se con-
siderar que os artigos selecionados são relativamente recentes, visto que foram 
publicados entre os anos de 2014 e 2019.
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O Quadro 1 sintetiza as informações referentes aos artigos selecionados 
neste estudo, todos encontrados na base de dados SciELO, apresentando o título 
do artigo, a autoria, o periódico e o ano de publicação.

Quadro 1 - Distribuição dos estudos por título, autoria, periódico e ano de publicação

N° Título Autores Periódico Ano

1
Conhecimentos e necessidades dos 

professores em relação aos transtornos 
do espectro autístico

FAVORETTO, 
N. C.;

LAMÔNICA, 
D. A. C.

Revista Brasilei-
ra de Educação 

Especial
2014

2
Autismo e inclusão na educação in-
fantil: crenças e autoeficácia da edu-

cadora

SANINI, C.;
BOSA, C. A.

Estudos de Psi-
cologia (Natal) 2015

3
Autismo Infantil: impacto do diag-
nóstico e repercussões nas relações 

familiares

PINTO, R. N. 
M.;

TORQUATO, 
I. M. B.

Revista Gaúcha 
de Enfermagem 2016

4
Narrativas sobre a inclusão de uma 

criança autista: desafios à prática do-
cente

LUZ, M. H. S;
GOMES, C. 

A.;
LIRA, A.;

Educación 2017

5 Brincando e aprendendo: aspectos 
relacionais da criança com autismo

CHICON, J. 
F.;

OLIVEIRA, 
I. M.

Revista Brasilei-
ra de Ciências do 

Esporte
2019

6

Escolarização de pessoas com Trans-
tornos do Espectro Autista (TEA) em 
idade adulta: relatos e perspectivas de 
pais e cuidadores de adultos com TEA

ROSA, F. D.;
MATSUKU-

RA, T. S.;
SQUASSONI, 

C. E.

Cadernos Brasi-
leiros de Terapia 

Ocupacional
2019

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Após a leitura atenta dos artigos escolhidos e a feitura dos fichamentos co-
mentados, foi possível identificar que todos os textos traziam aspectos relevantes 
sobre a relação família e escola para o desenvolvimento do autista. Assim, foi 
possível extrair o delineamento metodológico e os principais desfechos, descri-
tos no Quadro 2.
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Quadro 2 - Delineamento metodológico e principais desfechos

N° Delineamento metodológico Principais desfechos

1

Pesquisa quantitativa, estudo 
realizado com professores de 

ensino infantil, a coleta de 
dados foi realizada através de 

um questionário.

Os resultados evidenciaram que a inclusão esco-
lar está em processo de crescimento, porém com 
professores carentes de informações. Foi possível 
obter uma maior integração entre a comunidade 
fonoaudiológica e pedagógica, favorecendo a ela-
boração do conteúdo de um curso de difusão para 
os professores que vise à inclusão dos alunos com 

TEA na rede regular de ensino.

2

Pesquisa qualitativa, estudo 
de caso único, utilizando 

uma entrevista com a docente 
para coletar os dados.

Verificou-se uma baixa expectativa de autoeficácia; 
sentimento de insegurança quanto à sua prática e 
a necessidade de receber apoio e partilhar as difi-

culdades; necessidade da formação continuada dos 
professores de educação infantil, sobretudo daque-

les que atuam na área do autismo.

3

Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, realizada com 10 

familiares de crianças au-
tistas, utilizando entrevistas 
como forma para coletar os 

dados.

Concluiu-se que, apesar de a inclusão de uma 
criança autista, ainda é um desafio para a insti-
tuição escolar, mesmo privada. Foi notório que 
a proposta de inclusão, na realidade pesquisada, 

ainda não saiu do papel. O professor, sendo o me-
diador das aprendizagens, precisa estar preparado 

para conseguir alcançar um bom resultado.

4

Pesquisa qualitativa, estudo 
de caso durante três meses, 

utilizando entrevistas e obser-
vações para coletar os dados.

A partir dos resultados, foi possível observar que a 
criança com autismo pode brincar e interagir com 
as outras crianças, desde que haja uma interven-
ção pedagógica intencional e sistemática. Nesse 
contexto, é necessário que o professor tenha um 
olhar sensível em relação a essa criança, aprenda 
as pistas, os mínimos detalhes das ações e intera-
ções estabelecidas com os outros para que possa 

potencializá-los.

5

Pesquisa qualitativa do tipo 
estudo de caso, a coleta de 
dados foi feita por meio de 

observações, vídeo e gravação 
dos atendimentos e registros 

em diário de campo.

A importância da interação social no desenvolvi-
mento infantil; é no contexto sociocultural que o 
processo de superação da condição de deficiência 
se realiza; entre os componentes que têm um pa-
pel relevante no desenvolvimento infantil, está o 

brincar.

6

Pesquisa quantitativa, a co-
leta de dados foi feita através 

de ficha de identificação e 
questionários.

As dificuldades de autistas relacionadas à inser-
ção, qualidade dos serviços e permanência nas 

instituições escolares; pontos positivos a amplia-
ção da socialização e o ganho de habilidades; 

familiares e suas perspectivas sobre como deve-
riam ser as instituições aptas a receberem a pessoa 

com TEA.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Considerando que o objetivo central desta revisão integrativa são as con-
tribuições da relação entre família e escola para o desenvolvimento do autista, é 
oportuno aqui retomar as principais discussões relatadas nos artigos escolhidos 
para dar embasamento a esse estudo.

4. Discussões

O TEA é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades 
muito precoces e que se caracteriza pela presença de desvios nas relações in-
terpessoais, linguagem/comunicação, jogos e comportamento, hiperatividade e 
movimentos repetitivos (FALKENBACH, 2010). As manifestações das dificul-
dades no autismo poderão variar de acordo com o nível desenvolvimental e a 
idade da criança, entre outros fatores (APA, 2013). Além disso, quanto maior o 
comprometimento cognitivo, maior a tendência a isolar-se e a não se comunicar 
(KLIN, 2006), pela dificuldade em compreender as interações sociais.

O diagnóstico de uma doença crônica no âmbito familiar, especialmente 
em se tratando de crianças, constitui uma situação de impacto, podendo repercu-
tir na mudança da rotina diária e adaptação de papéis que podem ocasionar efei-
tos diversos no âmbito ocupacional, financeiro e das relações familiares (PINTO 
et al., 2016). Nesse sentido, como cada caso pode ter características diferentes, 
é fundamental o diagnóstico correto de crianças com TEA, buscando a melhor 
maneira de repassar todas as informações para os familiares, sem “assustá-los”. 
Afinal, como se trata de uma novidade inesperada, deve ser contada com muita 
cautela, pensando sempre no desenvolvimento físico e cognitivo da criança.

Em seu estudo, Pinto et al. (2016) constataram que, para as famílias, o mo-
mento do diagnóstico constituiu-se como um evento estressor e marcante, pois 
a notícia de uma criança fora do conceito de normalidade ocasiona importantes 
repercussões no contexto familiar. O impacto de um diagnóstico de uma doença 
pode propiciar à família a vivência das mesmas fases do luto, inclusive a nega-
ção, sendo essa uma adaptação pelas quais perpassam as pessoas quando perdem 
algo almejado ou significativo. Os autores observaram que, após o diagnóstico, a 
família de uma criança autista passa por mudanças e adaptações para começar 
o processo de cuidados, visto que o autista necessita de mais cuidados pessoais. 
Desse modo, podem ocorrer também outras mudanças, como o afastamento de 
alguns familiares e amigos por conta do preconceito, especialmente os familiares 
paternos, o que gera a quebra de vínculos afetivos e sentimentos de tristeza e de-
cepção para a mãe.

Na divisão de tarefas e cuidados de uma criança autista, é notável que gran-
de parte é realizada apenas pela mãe, o que pode acabar por sobrecarregá-la, visto 
que as necessidades diárias de cuidado de um autista são exaustivas e, em grande 
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parte, ainda se somam aos afazeres domésticos ou ao trabalho fora de casa.
Quando tratamos do processo de inclusão da criança autista na escola, 

é preciso cuidado com a rejeição da criança, pois esta poderá ter uma crise de 
comportamento e acabar se isolando do restante da turma e do professor, difi-
cultando, assim, sua socialização com o grupo. Diante disso, é necessário que o 
professor e o aluno desenvolvam uma relação afetiva e de confiança. Dessa for-
ma, o aluno autista se sentirá seguro e desenvolverá, paulatinamente, o controle 
de seus impulsos (MELLO, 2007).

A educação infantil representa um grande desafio para o professor porque 
é nessa etapa que, geralmente, a família recebe o diagnóstico de autismo. Dessa 
forma, é o professor desse nível de ensino quem primeiro deve lidar com o im-
pacto dessa experiência (SANINI; BOSA, 2015). É importante ressaltar que a 
formação acadêmica não prepara o professor para lidar com a criança autista, 
uma vez que essa temática só é abordada de forma tangencial no currículo. Por 
isso, o docente não está preparado para receber essa criança, o que configura um 
grande desafio, visto que é necessário primeiro que o professor conheça seu alu-
no e suas características e dificuldades e, só então, deve buscar novos métodos 
didáticos que incluam e estimulem o desenvolvimento dessa criança. 

Nesse contexto, é preciso buscar novas metodologias que possibilitem o 
desenvolvimento físico e cognitivo da criança autista, que podem ter várias difi-
culdades, dentre elas a dificuldade de compreender o que ela sente e pensa, suas 
preferências e seus desejos, a maneira como significa o que ocorre à sua volta na 
escola. Desse modo, o método de ensino deve proporcionar que a criança parti-
cipe ativamente de práticas educativas que lhe permitam inserir-se na dinâmica 
das relações com os colegas e com os adultos e, assim, apropriar-se dos conheci-
mentos escolares (CHICON et al., 2019).

Dentre os desafios que o professor encontra no seu dia a dia ao tentar 
incluir uma criança autista, é possível destacar as demonstrações de comporta-
mentos agressivos, que podem ocorrer quando o autista não aprova a manifes-
tação do outro, por exemplo, quando outra criança quer brincar com o mesmo 
brinquedo ou quando o professor quer realizar outra atividade. Esses tipos de 
comportamentos podem ser extensíveis ao ambiente familiar e social em que a 
criança autista está inserida. Alguns estudos em torno dessa perspectiva mos-
tram que a criança autista pode ter dificuldade na área da comunicação e da 
linguagem. Desse modo, por não conseguir se comunicar de outra forma, o au-
tista pode acabar utilizando comportamentos agressivos como forma de chamar 
atenção e querer auxílio, formas de protestos para mostrar sua opinião ou até 
mesmo como forma de provocar os colegas (CATROLA, 2010).

Em seu estudo realizado com uma educadora a fim de saber como foi sua 
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primeira experiência com uma criança autista em sala de aula, Sanini e Bosa 
(2015, p.177) identificaram um desconhecimento inicial da educadora sobre o 
autismo e falta de acesso à informação. A educadora expressou seu receio, medo 
e impotência ao trabalhar com seu aluno: “(...) no início, eu tinha medo, como é 
que eu vou lidar com ele, né. De não conhecer mesmo o que é o autismo. (...) Eu 
pensei: - Meu Deus, como eu vou trabalhar com ele se nem eu sei”. A professora 
ainda relatou que, em algumas situações, a criança autista pode se tornar resis-
tente a mudanças e ter dificuldade para mudar o foco de atenção de um padrão 
de estímulo para outro. Na rotina em sala de aula, esse aspecto foi evidenciado, 
por exemplo, na insistência do aluno em fazer um único tipo de desenho, sempre 
da mesma forma e reagindo negativamente às tentativas da educadora de alterar 
essa situação. Nesse caso, a docente utilizou a negociação como ferramenta para 
o aluno primeiro realizar a outra atividade proposta e depois voltar ao desenho.

Segundo Chicon et al. (2019), na sala de aula, as atividades devem ser 
realizadas por todas as crianças, uma vez que, na educação infantil, o brincar 
é visto como uma atividade fundamental para o desenvolvimento psíquico da 
criança. Nesse sentido, o brincar pode alargar suas possibilidades de agir diante 
do mundo, o que é muito importante, também, no desenvolvimento de crianças 
com autismo que apresentam a tendência de quererem brincar sozinhas e se 
dispersarem em seu próprio mundo imaginário, se isolando das demais crianças. 

Quando tratamos de brincadeiras no ambiente familiar, ainda é muito no-
tável que os pais acreditam que o brincar é apenas um passatempo e que não vai 
ajudar de nenhuma maneira a criança. Por isso, a fim de mudar essa perspectiva 
dos pais e familiares, faz-se necessário que o docente busque repassar a grande 
dimensão de habilidades que o autista pode desenvolver com as brincadeiras 
mais adequadas. Desse modo, a união da família e escola será necessária para 
que ambos conheçam as necessidades, desejos e preferências da criança, crian-
do, assim, uma rotina que será usada na escola e em casa.

É necessário que a instituição de ensino procure realizar projetos de 
interação com a família, dando o suporte necessário para tirar dúvidas, visto 
que a desinformação adoece toda a família e prejudica a todos principalmente o 
autista; e procure dar apoio psicológico à família, através de grupos para com-
partilhar suas dificuldades e métodos que dão certo. Também são importantes 
grupos de apoio para professores e familiares que convivem com essas pessoas 
no dia a dia, tendo em vista que o apoio é fundamental para quebrar as barreiras 
dos sentimentos de falta de capacidade para desenvolver essas crianças.

Em sua pesquisa com familiares de adultos com autismo, Rosa et al. (2019) 
relataram a dificuldade da permanência do autista na sala de aula. No entanto, 
seus interlocutores expuseram suas experiências sobre o período escolar como 
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muito importantes e que trouxeram grandes ganhos para o desenvolvimento do 
autista, como: a independência em saber “se virar” no dia a dia, além de apren-
der a ler, escrever, conhecer as cores, tornar-se mais sociável. Foram relatadas 
também as diferentes atividades extracurriculares que o autista conseguiu desen-
volver durante seu período escolar, como capoeira, pintura, música e atividades 
no computador. 

Desse modo, é notório que, apesar do sistema de ensino ainda ter grandes 
falhas no que se trata de uma verdadeira educação inclusiva, os professores estão 
persistindo nesse grande desafio de incluir essas crianças autistas, visando que a 
permanência do autista na escola durante toda a infância e adolescência tragam 
grandes benefícios para seu desenvolvimento.

5. Considerações finais

Neste estudo, foi possível notar que, a partir do diagnóstico de TEA ainda 
na infância, a família passa por grandes mudanças, sendo importante salientar 
que a escassez de informações acaba prejudicando a família, por não saber como 
lidar com essas novas mudanças, e ainda mais a criança, que terá seu desenvol-
vimento afetado.

A ausência de informação ocorre também na escola, principalmente na 
educação infantil, quando o educador tem o primeiro contato com uma criança 
autista, seus sentimentos iniciais são de medo e insegurança por não se sentir 
capaz de incluir esse aluno no processo de aprendizagem. Apesar disso, foi pos-
sível observar que o principal fator para iniciar o processo de inclusão e desen-
volvimento do autista é o professor observar a criança no seu dia a dia e conver-
sar sempre com os pais, desse modo ambos irão expor suas observações sobre as 
principais características e dificuldades.

A partir dessas observações, o professor vai procurar utilizar e testar diver-
sas metodologias pedagógicas, como o uso de dinâmicas, brincadeiras, vídeos 
educativos, novas tecnologias, dentre outras, e observar quais desses métodos 
estarão promovendo resultados significativos para o desenvolvimento físico e 
cognitivo dessa criança autista.

Foi possível observar que, pela falta de conhecimento, a família muitas 
vezes se sente incapaz de lidar com uma criança autista. Desse modo, é neces-
sário que tanto o autista quanto a família tenham o acompanhamento de um 
psicólogo e que, na escola, a criança tenha o acompanhamento de um psicope-
dagogo, juntamente com uma cuidadora, visto que é um direito da criança com 
necessidades especiais.

Dessa maneira, considera-se que essa equipe multidisciplinar, formada 
pelo psicólogo, psicopedagogo, professor e os pais, deve sempre estar trabalhando 
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em sintonia, buscando ajudar uns aos outros, de modo a transmitirem conheci-
mentos e observações com os demais e, dessa forma, criarem uma série de ações 
que vão tratar e estimular a criança autista.

Em relação às contribuições da relação entre a família e a escola no de-
senvolvimento do autista, notou-se que a criança que tem o devido acompanha-
mento da família na escola consegue desenvolver muitas habilidades se os pais 
e professores, de forma conjunta, realizarem os estímulos necessários. Dentre 
essas habilidades estão a leitura, escrita, concentração, autonomia, além de ati-
vidades extracurriculares, como pintura, capoeira, música, dança, prática em 
jogos, entre outras. 

Diante das informações obtidas com esse estudo, foi concluído que a es-
cola pode ser um local de grande aprendizado não somente para as crianças au-
tistas, mas também para a família e para os professores, dessa maneira, durante 
todo o estudo, foi vista essa necessidade de união e de troca de informações para 
que os resultados sejam vistos. É importante destacar que a escola deve forta-
lecer essa relação, desenvolvendo projetos pedagógicos que contribuam para o 
entendimento dos pais sobre a importância de sua função, ações e responsabili-
dades no desenvolvimento da criança autista. 

Portanto, a reflexão sobre o papel conjunto da família e escola na inclusão 
escolar da criança autista, consequentemente o seu desempenho escolar, deve 
ser objeto de reflexão constante, sendo fundamental para o campo da educação. 
Apesar de ser uma temática bastante debatida, o envolvimento dessas duas insti-
tuições na perspectiva educacional e da inclusão social no contexto escolar pare-
ce ainda se apresentar como um desafio analítico aos pesquisadores da temática, 
justamente pela complexidade de mediadores envolvidos. Portanto, pesquisas 
teóricas envolvendo a diversidade de faces da educação inclusiva, incluindo as 
que versam sobre o autismo, são pautas indispensáveis na educação.
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LER E PRODUZIR TEXTOS: A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA SOCIOINTERACIONISTA
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1. Introdução

Este capítulo apresenta uma proposta de intervenção didática cujo obje-
tivo é propiciar o desenvolvimento da produção textual na Educação Básica a 
partir do trabalho com o gênero Conto de detetive. Para isso, toma-se como base 
teórica o entendimento sobre linguagem advindo de teorias interacionistas, so-
bretudo o Interacionismo Social (VYGOTSKY, 1988, 1989) e o Interacionismo 
Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006). Segunda a concepção interacio-
nista, a linguagem é a principal responsável pelo processo de desenvolvimento 
humano, uma vez que representa uma ação socialmente contextualizada, ou 
seja, uma forma de intervenção social, de mediação entre as diversas negocia-
ções que ocorrem no meio em que se está inserido: 

a expressão interacionismo social designa uma posição epistemológica ge-
ral, na qual podem ser reconhecidas diversas correntes da filosofia e das 
ciências humanas [...] essas correntes têm em comum o fato de aderir à 
tese de que as propriedades específicas das condutas humanas são o resul-
tado de um processo histórico de socialização, possibilitado especialmen-
te pela emergência e pelo desenvolvimento dos instrumentos semióticos 
(BRONCKART, 1999, p. 21).

Ademais, pauta-se na perspectiva dos gêneros textuais (BAKTHIN, 1992; 
SCHNEUWLY, 2004), entendendo-os como um instrumento semiótico complexo. 
Nesse ínterim, é possível observar que toda utilização da linguagem exige a escolha 
de um gênero, o que configura, conforme Schneuwly (2004), uma relação intrínseca 
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entre sua escolha e sua utilização. Toda ação linguageira requer que se adapte, pri-
meiramente, à situação comunicativa: isso pressupõe pensar nos destinatários, no 
objetivo, no conteúdo; e, consequentemente, exige que se tenha conhecimento acer-
ca do gênero: “conhecimento e a concepção da realidade estão parcialmente conti-
dos nos meios para agir sobre ela” (SCHNEUWLY, 2004, p. 28). 

Sob esse viés, no ambiente escolar, em especial nas aulas de Língua 
Portuguesa, o gênero pode funcionar como um instrumento metodológico efi-
caz. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 96) afirmam que é possível “ensi-
nar a escrever textos e a exprimir-se oralmente em situações públicas escolares 
e extra-escolares”. Basta, para isso, propiciar aos alunos contextos diversos de 
produção, a fim de que se desenvolvam capacidades discursivas.

Nesse sentido, busca-se propor práticas metodológicas cuja unidade seja o 
texto, apresentando sugestões de abordagem que possibilitem desenvolver habilida-
des em relação ao uso de determinados gêneros textuais. Nesse caso em específico, 
a proposta didática volta-se para o gênero Conto de detetive, o qual se caracteriza, 
segundo Todorov (1970), como uma narrativa de suspense que engloba aspectos 
do romance policial. A escolha pelo gênero justifica-se pelo fato de que esse tipo de 
história costuma chamar a atenção de estudantes do Ensino Fundamental, o que 
facilita criar, por parte do professor, um espaço de interesse pela leitura.

A partir dessa proposta de intervenção didática, objetiva-se possibilitar 
o desenvolvimento de capacidades de linguagem, sobretudo de ler, interpretar 
e de produzir textos. Para dar conta disso, primeiramente, apresentam-se con-
siderações sobre leitura, enfatizando-se a importância da formação de leitores; 
subsequentemente, trabalha-se com aspectos voltados para a produção de textos, 
dando especial destaque à atividade de revisão textual; em seguida, apresen-
tam-se os procedimentos metodológicos da prática pedagógica e se analisam os 
resultados; por fim, expõem-se as considerações finais.

2. A importância da formação de leitores

A leitura está presente a todo o momento e em todos os lugares. Segundo 
Bamberger (1995, p. 09), “a leitura é importante para a vida individual, social e 
cultural, uma vez que, a partir dela, o indivíduo pode se desenvolver intelectual-
mente e espiritualmente, aprendendo e progredindo”. No mesmo sentido, Rojo, 
(2004, p.118) destaca:

[...] trabalhar com a leitura e a escrita na escola hoje é muito mais que traba-
lhar com a alfabetização ou os alfabetismos: é trabalhar com os letramentos 
múltiplos, com as leituras múltiplas – a leitura na vida e a leitura na escola – 
e que os conceitos de gêneros discursivos e suas esferas de circulação podem 
nos ajudar a organizar esses textos, eventos e práticas de letramento
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Sabe-se que a leitura coloca em jogo muitas capacidades, sejam cogniti-
vas, linguísticas, discursivas, afetivas, entre outras, perpassando por uma visão que 
prioriza as práticas sociais que cada indivíduo vive em sociedade (ROJO, 2004). 
Não é simplesmente um ato de decodificar o texto escrito, outrora bastante uti-
lizado na escola, como a simples localização de informações em textos, mas ter 
uma visão ampla da realidade cultural, social, econômica e histórica, pois o leitor 
contemporâneo tem a sua disposição inúmeras formas de leituras e gêneros dis-
cursivos, que possibilitam, inclusive, outros modos de interação com os textos.

Segundo estudos, até a metade do século passado, aprender a ler estava 
totalmente relacionado ao processo de alfabetização, predominando a teoria da 
decodificação, quando o aluno desenvolve a capacidade de decifrar o código 
escrito para entender o seu significado. Ao longo dos anos, muitas pesquisas 
foram desenvolvidas apontando outras capacidades sobre o ato de ler, “como ca-
pacidades de ativação, reconhecimento e resgate de conhecimento, capacidades 
lógicas, capacidades de interação social etc.” (ROJO, 2004, p. 3).

Nesse período, a leitura deixa de ser apenas um ato de decodificação e 
passa a ser um ato de cognição, de compreensão, quando o foco não é somente 
no texto, mas, sim, no leitor e na extração de informações do texto, desenvolven-
do estratégias cognitivas e metacognitivas. Mais tarde, o ato de ler passou a ser 
uma interação entre o leitor e o autor.  

Atualmente, a leitura é vista como um ato de se colocar em relação um 
“discurso (texto) com outros discursos anteriores a ele, emaranhados nele e pos-
teriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica, gerando novos discursos/
textos” (ROJO, 2004, p. 3). Nesse viés, o texto, segundo a autora, passou a ser 
visto como um conjunto de sentidos e como forma de apreciação de valores, 
demonstrando capacidades discursivas e linguísticas de seus leitores. Assim, o 
leitor contemporâneo

tem à sua disposição inúmeras Interfaces de leituras e gêneros discursivos 
baseados não só no impresso, mas também em meios multi-hipermidiá-
ticos diversos que possibilitam outros modos de interação com os textos 
marcados pelo caráter multimodal. O texto aqui é entendido de modo mais 
amplo, indo além da palavra, perpassando pela imagem, pelo som, pelo 
movimento, pelas cores e matizes e demais linguagens (SILVA; XAVIER, 
2019, p. 50).

As práticas sociais são norteadas por diferentes textos com finalidades va-
riadas e “o leitor precisa ser visto na perspectiva bakhtiniana, como ‘responsivo’, 
isto é, como alguém que adota uma postura de compreensão responsiva ativa” 
(DIAS et al., 2012, p. 82). Sob esse enfoque, o leitor, ao interagir com o texto, 
apresenta um posicionamento de concordância ou não acerca do que é coloca-
do (BAKHTIN, 2003). Nesse sentido, cumpre a função protagonista de sujeito 
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que interage e se comunica com o outro e com a sociedade da qual participa, 
numa perspectiva dialógica. Essa postura ativa é o que se pretende desenvolver 
nos alunos, mostrando que a leitura é um espaço de interação, de fruição e de 
se posicionar perante o que é apresentado. Vale destacar que esse entendimento 
ativo da atividade de leitura estende-se, também, à produção de textos, como se 
pode ver a seguir.

3. A produção de textos na escola: Um olhar para a capacidade de revisão 
e reflexão

Observando o cenário atual da escola brasileira tem-se notado uma insufi-
ciência em relação à demonstração de capacidades discursivas previstas no ensi-
no de Língua Portuguesa, tal como leitura, produção textual, reescrita e análise 
linguística.

É desafiante conseguir elaborar um planejamento pedagógico em que haja 
a interligação de todas essas capacidades, esperando-se do aluno um desenvol-
vimento da língua materna. Desse modo, exploram-se e se delimitam metodo-
logias e propostas didáticas que sejam efetivas na aprendizagem, por exemplo, 
o uso dos gêneros textuais que podem ser utilizados de uma forma lúdica com 
diferentes atividades. Dessa maneira,

o ensino da produção textual com base em gêneros disponibiliza as condi-
ções pedagógicas que podem levar o aluno a compreender como participar 
de modo ativo e crítico das ações de uma comunidade (MARCUSCHI, 
2010, p.78).

Com isso, progride-se na construção de um indivíduo que terá capacidade 
de estar envolvido em ambientes coletivos, que seja submetido a produzir e/ou 
entender o seu papel, já que ‘’Escrever na escola, portanto, deve ser visto como 
uma ensaio ou mesmo uma prévia do que será requerido dos jovens aprendizes 
no espaço social’’(MARCUSCHI,2010, p.78).

Precisa-se, entretanto, ter cautela, pois não basta que o aluno escreva de 
modo mecânico, sem demonstrar uma devida sintonia com o gênero estudado. 
De forma gradativa, é preciso propiciar atividades de leitura e interpretação, 
assim como de caracterização sociodiscursiva do gênero estudado, para, num 
momento posterior, quando o aluno já tiver internalizado esses conhecimentos,  
criar um espaço para a produção textual, revisão e reescrita.

Entende-se que esse procedimento de revisão e de reformulação, após a pri-
meira escrita, fortalece a aquisição do gênero, ajudando a compreender o que está 
faltando para atingir o objetivo da proposta. Nessa perspectiva, sugere-se uma me-
todologia voltada para orientar os professores em sala de aula a mediar a constru-
ção da capacidade de revisão textual de seus alunos. Essa metodologia apresenta 
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uma caráter interativo, visto que instaura um espaço de diálogo entre professor e 
aluno, cuja finalidade é a busca por alternativas de melhoramento do texto:

A análise dessas intervenções de revisão mostrou que a correção textual-
-interativo pode ser abordada de diferentes maneiras, sendo mais ou me-
nos elucidativa e atendendo a diferentes aspectos: ao objetivo do profes-
sor por meio do bilhete; ao problema textual em questão, à idade escolar 
do aluno e às especificidades próprias do aluno-autor.’’(MENEGASSI e 
GASPAROTTO, 2016, p.8)

Assim, usam-se três maneiras que perpassam o bilhete: comentário, ques-
tionamento ou apontamento, cada um é responsável por exercer uma função 
no momento de nortear o aluno sobre sua produção textual. Por exemplo, o 
primeiro utiliza-se mais para uma aproximação de aluno e professor, sugerindo 
ideias e ânimo para a reescrita/revisão. O segundo, volta-se para a concepção 
de agregar mais informações, seja gramatical ou lexical. E o último preocupa-se 
mais objetivamente com anunciar a dificuldade, com frases no modo imperativo 
e pouca relação aluno e professor.

À vista disso, o educador, dependendo  da complexidade do gênero tex-
tual e das dificuldades apresentadas pelos alunos, precisa refletir sobre a me-
todologia de avaliação textual adequada e, posteriormente, colocar em prática 
sua estratégia para desenvolver a capacidade de revisão textual de sua turma. É 
possível, inclusive, fazer uso das diferentes formas de avaliação (bilhetes, ques-
tionamentos, apontamentos, comentários), dependendo do objetivo do profes-
sor. Vale ressaltar que a principal função dessa atividade é a interação do aluno 
com seu próprio texto, como também a relação dialógica entre professor e aluno 
dentro do ambiente escolar. Para dar continuidade à reflexão, na sequência, são 
apresentados os procedimentos metodológicos da prática pedagógica.

4. Procedimentos metodológicos da prática pedagógica: O trabalho com 
contos de detetive

Este trabalho, vinculado ao projeto de extensão O desenvolvimento da produção 
textual na Educação Básica: o gênero conto de detetive, está sendo desenvolvido desde 
2021. A finalidade é propiciar o desenvolvimento de capacidades discursivas (so-
bretudo de ler e escrever) em uma turma de 9º ano de uma escola da Rede Pública 
do interior do Rio Grande do Sul. Em vista disso, busca-se propor metodologias 
cuja unidade de trabalho seja o texto, apresentando sugestões de abordagem que 
possibilitem desenvolver capacidades discursivas referentes ao gênero Contos de 
detetive. Assim, a ideia é trabalhar com o incentivo à leitura, com a caracterização 
sociodiscursiva do gênero e promover um espaço de produção de contos.

Desse modo, a partir de oficinas, em um primeiro momento, escolheram-se 
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textos para serem lidos com a turma. Também,  trabalhou-se com algumas ca-
tegorias do gênero Conto de detetive, a fim de possibilitar sua caracterização, em 
especial, o conteúdo temático e a sequência narrativa. Com relação ao conteúdo 
temático, explorou-se o vocabulário específico da narrativa de detetive, as situa-
ções vividas, as personagens típicas. Já no que se refere à sequência narrativa, 
buscou-se caracterizar a situação inicial, as ações decorrentes da complicação, 
a resolução e a situação final. Por último, foram propostas atividades voltadas 
para a produção textual, revisão e reescrita. A seguir, analisam-se os resultados.

5. Alguns resultados

É interessante destacar que, para iniciar o trabalho, foi explicado para os 
alunos que iriam ler e produzir contos de detetive. Nessa perspectiva, a fim de se 
fazer um diagnóstico da produção textual da turma, foi solicitado que escreves-
sem um texto de detetive sobre uma situação hipotética criada: o dia em que a 
professora X sumiu da escola. Vale destacar que, para essa produção, os alunos 
não receberam nenhuma informação sobre o gênero. O esquema, abaixo, repre-
senta a sequência didática:

Figura 1: Esquema da sequência didática

Fonte: DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 83

A partir das dificuldades identificadas nessa produção inicial, foram reali-
zadas oficinas, a fim de que aspectos relativos à caracterização do gênero fossem 
trabalhados. O gráfico abaixo apresenta os principais elementos desse diagnóstico:

Gráfico 1: Conteúdo temático e sequência narrativa: 1ª versão

Fonte: Elaborado pelos autores
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Dentre as dificuldades, além das questões de escrita, coesão e coerên-
cia, foram observados também aspectos relativos ao conteúdo temático e à 
sequência narrativa (BRONCKART, 1999; GUIMARÃES, 2004). O vocabu-
lário específico das narrativas de detetive precisava ser trabalhado, assim como 
a presença de mistério, a investigação, a solução do mistério; era necessário, 
ainda, refletir sobre algumas personagens típicas, como o detetive, as vítimas, 
os suspeitos; no que diz respeito à sequência da narrativa, algumas lacunas 
foram identificadas, como a apresentação da razão pela qual o antagonista 
cometia os crimes.

Nesse contexto, foram realizadas oficinas que se dividiram em 3 eixos 
principais:

a) leitura de textos e estratégias de interação com as histórias: levantamen-
to de hipóteses, antecipação, diários de leitura, extrapolação etc.;

b) caracterização do gênero: compreensão dos elementos dos Contos de 
detetive, como personagens, tempo, espaço, narrador, enredo, a partir da explo-
ração do vocabulário específico das narrativas, da identificação da presença de 
suspense, medo, mistério etc. Também, no que diz respeito à trama, identifica-
ção das partes da sequência da narrativa: a situação inicial, a complicação, as 
ações decorrentes da complicação, a resolução e a situação final;

c) produção de textos: elaboração de um conto de detetive e desenvolvi-
mento de atividades de revisão textual e de reescrita.

O gráfico abaixo representa o resultado obtido depois da realização das 
oficinas:

Gráfico 2: Conteúdo temático e sequência narrativa: 2ª versão

Fonte: Elaborado pelos autores

Portanto, percebe-se que houve um desenvolvimento significativo na 
produção textual da maioria dos alunos após as oficinas, melhor dizendo, re-
conheceram o gênero Conto de detetive e suas características básicas (mistério, 
investigação, pistas, personagens etc.). Além disso, demonstraram um avanço 
no conhecimento ortográfico, lexical e discursivo da língua materna, progressão 
resultante, sobretudo, do exercício de revisão textual e de (re)escrita, os quais 
foram realizados em sala de aula no decorrer das oficinas.
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6. Considerações finais

Entende-se que a leitura e a produção textual são atividades impres-
cindíveis para a inserção do indivíduo no mundo em que estamos inseridos, 
são habilidades mais que necessárias para desenvolver conhecimentos em suas 
práticas discursivas, possibilitando, assim, o exercício da cidadania por meio 
da linguagem. 

Conhecer bem um gênero é, também, conhecer suas condições de pro-
dução, suas características e finalidades, diante disso, a sequência didática 
proposta apresenta a leitura como um dos pontos fundamentais, momento 
de interação entre alunos e professor, pois, para o conto escolhido, foram ne-
cessárias muitas aulas no processo de leitura e escuta atenta, envolvendo os 
alunos em cada capítulo lido, através do preenchimento de fichas chamadas 
de “diários de leitura”, em que constavam as principais anotações dos alu-
nos a respeito da estrutura da narrativa de detetive e de suas características 
sociodiscursivas.

Após a aplicação da sequência didática, também foi possível observar as 
maiores dificuldades na escrita desses alunos, considerando a parte gramatical, 
estrutural e sociodiscursiva da língua, como também o número de alunos que 
encontram-se com maior dificuldade nesse processo, levando em consideração 
que o referido grupo encaminha-se para o Ensino Médio. Por isso, considera-se 
a produção e a análise coletiva desses textos como uma das etapas mais relevan-
tes da sequência.

Salienta-se que uma das motivações para a realização deste trabalho 
encontra-se no fato de a turma apresentar extrema dificuldade de escrita, a 
qual foi ainda mais agravada após a pandemia, fatores expressos em índices 
nacionais e estaduais de avaliação, pois muitos alunos abandonaram as au-
las assíncronas, optando por realizar atividades sem acompanhamento do 
professor, ou, ainda, não realizar atividade alguma. Assim, este trabalho 
também contribui como diagnóstico de leitura, compreensão e escrita dos 
alunos envolvidos. Obviamente, não se atingiu um resultado ideal, no entan-
to, obteve-se um resultado satisfatório, considerando a evolução progressiva 
da escrita da maioria dos estudantes, como também maior motivação dos 
mesmos.    
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EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALÉM DA CULTURA 
AFIRMATIVA E DA INDÚSTRIA CULTURAL

Graciela Mendes Nogueira Targino1

Keyla Andrea Santiago Oliveira2

1. Introdução

Manoel de Barros defende a cultura para além dos moldes da cultura afir-
mativa, para ele: “A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. [...] 
Arte não pensa: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso 
transver o mundo. [...] É preciso desformar o mundo: tirar da natureza suas natu-
ralidades.” (BARROS, 2010, p. 350).  Este poeta, ícone da poesia em Mato Grosso 
do Sul, defende a desnaturalização das coisas, a criticidade, a arte que transvê o 
mundo, educação estética, sensível e emancipadora, contribuindo na formação de 
um sujeito crítico e sensível. Com seu olhar criativo, Manoel de Barros apresenta 
aos leitores possibilidades diferenciadas de ver a arte fora dos padrões, não utili-
zando o “traço acostumado”, apresentado pela classe dominante e reproduzido 
por pessoas alienadas, e sim esquematizando diferentes possibilidades de expres-
são e leituras de mundo. Nesse sentido, destacamos a fala de Freire & Faundez:

A cultura não é só a manifestação artística ou intelectual que se expressa 
no pensamento. A cultura manifesta-se, sobretudo, nos gestos mais sim-
ples da vida cotidiana. Cultura é comer de modo diferente, é dar a mão de 
modo diferente, é relacionar-se com o outro de outro modo [...]. Cultura 
para nós são todas as manifestações humanas; inclusive o cotidiano, e 
é no cotidiano que se dá algo essencial: o descobrimento da diferença.  
(FREIRE & FAUNDEZ, 1985, p.34).

Nessa perspectiva, cada cultura tem suas diferenças, e ao deixarmos de 
comparar, valorizamos essas especificidades. Assim, a cultura é um elemento 
vivo presente na vida das pessoas. Envolve o modo de ser, agir, vestir-se, falar, 
entre outros aspectos, como supracitado. A cultura também pode ser entendida 
como herança entre as gerações, no entanto, deve-se levar em consideração que 
todas as pessoas criam e propagam cultura, por isso, ela é mutável.

1 Mestre em Educação. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 
     Contato: gracielatargino@gmail.com.

2 Doutora em Educação. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
     Contato: keylaandrea@yahoo.com.br.
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A Cultura Lúdica faz parte da história de qualquer povo. Trata de elemen-
tos relacionados aos jogos, às brincadeiras, entre outros que instigam a criativida-
de, o prazer e a diversão. Essa cultura é elaborada continuamente pelos membros 
de uma determinada comunidade. Assim, a cultura lúdica de um lugar é construí-
da por todos que ali habitam. As crianças participam nesse processo de produção 
da cultura lúdica, já que as brincadeiras dizem muito dos lugares onde elas estão.

De acordo com a autora Tizuko Kishimoto (1993, p. 29), pesquisadora de 
jogos, brinquedos e brincadeiras do universo infantil, “não se pode escrever uma 
história dos povos sem uma história do jogo.” Isso implica no fato de que a cul-
tura lúdica de um lugar conta histórias de seu povo e apresenta algumas leituras 
de mundo de quem a cria. Valorizar esses saberes, por ora marginalizados, seria 
uma maneira de transgredir o sistema que supervaloriza os conhecimentos das 
ciências biológicas e exatas em detrimento das ciências humanas, em especial 
da arte. Superar essa estrutura educacional é um ideal, mas podemos começar a 
traçar esse caminho em busca dele, entendendo a importância da cultura lúdica 
e sua relação com a escola. 

Walter Benjamin é uma grande referência dentre os autores da Teoria 
Crítica. Ele pesquisa, entre outros elementos, brinquedos e brincadeiras. 
Benjamin (1994) afirma que os primeiros brinquedos foram criados de forma 
artesanal, em oficinas de artesanato com madeira e outros materiais, e estavam 
relacionados aos rituais religiosos, então, as crianças os transformaram em obje-
tos para brincar. Esses objetos transformados em brinquedos possuíam “aspecto 
discreto, minúsculo e sonhador.” (BENJAMIN, 1994, p. 246).

No período em que os brinquedos eram preparados de forma artesanal 
sua produção era mais intimista e as crianças podiam aproximar-se de maneira 
efetiva de seu processo de confecção. Para Benjamin (1994, p. 247), “A madeira, 
os ossos, os tecidos, a argila, são os materiais mais importantes nesse microcos-
mos, e todos eles foram utilizados em épocas patriarcais, nas quais o brinquedo 
ainda era um segmento do processo produtivo, conjugando pais e filhos.” Esse 
processo de criação/confecção de brinquedos poderia unir pais e filhos.  O ta-
manho pequeno dos brinquedos inviabilizava brincar sem a companhia do adul-
to. Havia, assim, a necessidade de um adulto estar junto com a criança, a fim de 
garantir sua segurança e seu desenvolvimento através das brincadeiras. 

No século XVIII, essa produção começou a ser realizada por um pro-
cesso industrial, e na segunda metade do século XIX a industrialização já es-
tava instaurada. Nesse ínterim, “O brinquedo começa a emancipar-se: quanto 
mais avança a industrialização, mais ele se esquiva ao controle da família, tor-
nando-se cada vez mais estranho não só às crianças, como também aos pais.” 
(BENJAMIN, 1994, p.246). Com o distanciamento das crianças do processo 
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de criação dos brinquedos e a fabricação deles em tamanho in quarto (formatos 
grandes), a indústria contribuiu para que as crianças brincassem sem auxílio dos 
pais, caso houvesse o interesse pelo objeto.  

Em muitas situações ouvem-se os pais dizerem: “Comprei um brinque-
do caro para meu filho, mas ele preferiu brincar com as tampas da panela.” 
Benjamin já teorizou acerca desse elemento. Para o autor, esses objetos utiliza-
dos pelas crianças para brincar, e que o adulto não encara como brinquedo, estes 
sim, são os brinquedos mais autênticos. (BENJAMIN, 1994, p. 93). O autor ain-
da considera: “Hoje podemos ter a esperança de superar o erro básico segundo 
o qual o conteúdo ideacional do brinquedo determina a brincadeira da criança, 
quando na realidade é o contrário que se verifica.” (BENJAMIN, 1995, p. 247). 
Ou seja, o significado que a criança dá ao objeto é o que determina a brincadeira. 
Em seu ensaio intitulado “Canteiro de obras”, Benjamin (1995) menciona que:

Elucubrar pedantemente sobre a fabricação de objetos – material educati-
vo, brinquedos ou livros – que fossem apropriados para as crianças é toli-
ce. Desde o iluminismo essa é uma das mais bolorentas especulações dos 
pedagogos. Seu enrabichamento pela psicologia impede-os de reconhecer 
que a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos de atenção e exer-
cício infantis. E dos mais apropriados. Ou seja, as crianças são inclinadas 
de modo especial a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde visi-
velmente transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se irresistivelmente 
atraídas pelo resíduo que surge na construção, no trabalho de jardinagem ou 
doméstico, na costura ou na marcenaria. (BENJAMIN, 1995, p. 18).

Assim, um brinquedo estruturado por um adulto pode não ter significado 
nenhum para a criança. Muitas vezes, o adulto, em sua visão adultocêntrica, se 
esquece da grandiosidade das coisas simples. Arquiteta jogos eletrônicos, brin-
quedos gigantes e cheios de glamour, quando o vislumbre de uma criança pode 
estar em uma folha caída no chão, em retalhos de tecido ou pedaços de madeira. 
Podemos afirmar que existe, nesse contexto, uma relação íntima da brincadeira 
com a cultura, pois a brincadeira não é autônoma. Quando brinca, a criança 
dialoga com o mundo, suas culturas e as de seus pares, atribui significados, cria, 
internaliza práticas, regras, aprende e produz cultura lúdica a partir de suas vi-
vências e interpretações de mundo.

2. A cultura lúdica e a escola

E qual é o papel da escola em relação à cultura lúdica neste sentido? Para 
refletirmos acerca deste aspecto, resgato Forquin (1993, p. 24) que defende: 
“Educar, ensinar, é colocar alguém em presença de certos elementos de cultura 
a fim de que este alguém deles se nutra, os incorpore à sua substância e construa 
sua identidade intelectual e pessoal em função deles.” 
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As instituições educativas, neste contexto, apresentam-se como espaço 
para trocas culturais, disseminação e construção de cultura. Nesse espaço, todos 
podem aprender, uma vez que nenhum modo de ser é inferior.  Dessa forma, não 
há como pensar a educação como processo separado da cultura. É necessário 
que a escola inclua em seus currículos elementos das mais variadas culturas, em 
especial das culturas que fazem parte da realidade dos educandos. 

Em algumas instituições, a ênfase maior se dá às culturas distantes da rea-
lidade dos alunos: povos distantes e lugares distantes. Trabalhar essas culturas é 
interessante, no entanto, a escola precisa trazer para a discussão a diversidade de 
cultura que existe na comunidade onde ela está inserida. Quais são as culturas da 
região? Como essas culturas vêm sendo modificadas? Isso é muito importante para 
que os alunos sintam-se acolhidos e agentes fundamentais no processo de aprendi-
zagem, para que todos possam se expressar e não serem discriminados. Assim, a 
cultura apresenta-se como elemento que nutre a educação e auxilia no processo de 
construção social e histórica dos sujeitos. De acordo com Castro (2014):

Falar em cultura e arte implica pensar o homem e a sociedade, pois arte é 
cultura e é na relação social que esta se estabelece. São os componentes da 
formação humana como uma própria necessidade surgida na organização 
social. [...] Dessa forma, a literatura, a música, a dança, o teatro, enfim, toda 
arte e cultura fazem parte de nossa sociedade, visto que todos são de grande 
importância na formação de todos os cidadãos. (CASTRO, 2014, p. 02).

As manifestações culturais devem ser vistas como formas de expressão, 
possibilidades para ampliação de conhecimentos, e também possibilidades de 
construção de concepções para compreender o mundo. Dentre estas manifesta-
ções culturais, destacamos a brincadeira como elemento rico em expressão hu-
mana e criatividade. Portanto, as escolas têm papel fundamental em ampliar o 
universo cultural dos educandos, proporcionando momentos de fruição, criação, 
levantando questões sociais e históricas. Percebemos o papel essencial da escola 
em proporcionar discussões acerca das culturas, e em socializar as culturas pro-
duzidas. Também, podemos afirmar que o objetivo da escola não é reproduzir 
práticas sem reflexão, ou seja, práticas ou conceitos estereotipados não devem 
fazer parte das instituições educativas. A escola também deve ser um espaço de 
criação de culturas. O contrário disso poderia levar à barbárie.

Mas se a barbárie, a terrível sombra sobre a nossa existência, é justamen-
te o contrário da formação cultural, então a desbarbarização das pessoas 
individualmente é muito importante. A desbarbarização da humanidade 
é o pressuposto imediato da sobrevivência. Este deve ser o objetivo da 
escola, por mais restritos que sejam seu alcance e suas possibilidades. E 
para isto ela precisa libertar-se dos tabus, sob cuja pressão se reproduz a 
barbárie. O pathos da escola hoje, a sua seriedade moral, está em que, no 
âmbito do existente, somente ela pode apontar para a desbarbarização da 
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humanidade, na medida em que se conscientiza disto. Com barbárie não 
me refiro aos Beatles, embora o culto aos mesmos faça parte dela, mas sim 
ao extremismo: o preconceito delirante, a opressão, o genocídio e a tor-
tura; não deve haver dúvidas quanto a isto. Na situação mundial vigente, 
em que ao menos por hora não se vislumbram outras possibilidades mais 
abrangentes, é preciso contrapor-se à barbárie principalmente na escola. 
Por isto, apesar de todos os argumentos em contrário no plano das teo-
rias sociais, é tão importante do ponto de vista da sociedade que a escola 
cumpra sua função, ajudando, que se conscientize do pesado legado de 
representações que carrega consigo. (ADORNO, 1986, p. 117).

Assim, para Adorno (1986, p. 121), a barbárie refere-se ao “[...] precon-
ceito delirante, à opressão, ao genocídio e à tortura” e também à outras formas 
sutis que levam a essas manifestações, tais como: sentimento de superioridade 
em relação ao outro, frieza nas relações humanas, humanização das coisas e 
coisificação dos humanos, autoritarismo e manipulação ideológica. 

A imposição de uma cultura que padroniza gera um processo de regressão 
à condição de barbárie, e apenas a formação cultural pode enfrentar esta ques-
tão, tornando possível a desbarbarização. Para Adorno, a escola tem papel es-
sencial na formação de uma sociedade sem status e sem exploração nas relações 
sociais, na luta contra a razão instrumental pela razão emancipatória, e essa 
formação deve ocorrer desde a Educação Infantil.  

Portanto, encontramos, em Adorno, algumas possibilidades de reflexões 
pedagógicas pautadas em discussões acerca da cultura. (ADORNO, 1986). A 
escola seria, entre tantos elementos, espaço de culturas, convivência, saberes e 
ampliação da sensibilização humana. Nesse sentido, há no Brasil uma legislação 
educacional densa que enfatiza esses aspectos. Em se tratando da educação de 
crianças, todas as documentações na área da Educação da Infância apontam as 
brincadeiras como atividade principal.

A brincadeira tem o poder de encantar, de satisfazer desejos, de inter-
nalizar regras, de repensar o mundo, de instigar a imaginação de quem brinca. 
Pode ser uma manifestação cultural espontânea e rica em produção e sociali-
zação de saberes. O brincar como expressão cultural apresenta-se como possi-
bilidade ímpar de romper com a reificação e, assim, iniciar o enfrentamento à 
semiformação. 

Tizuko Kishimoto (2010) defende que:

Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É impor-
tante porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos 
e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir ações praze-
rosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por meio 
de diferentes linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de 
solucionar problemas e criar. Ao brincar, a criança experimenta o poder 
de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, 
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para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens. Mas 
é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos 
significados. (KISHIMOTO, 2010, p. 01).

Assim, entendemos que o brincar não é uma atividade natural da criança, 
ela é aprendida e mostra-se como atividade principal, por conta de sua influên-
cia, em seu desenvolvimento. Ao brincar, as crianças vivenciam o mundo à sua 
volta, o faz-de-conta funde-se com a realidade. As crianças se apropriam de sa-
beres historicamente construídos e, assim, vão se constituindo como sujeitos. 
Nesse sentido, os adultos têm papel essencial em ensiná-las a brincar, interagir e 
motivar essa atividade lúdica. Para Vigostki (2007):

A brincadeira em forma condensada contém em si, como na mágica de uma 
lente de aumento, todas as tendências do desenvolvimento; ela parece ten-
tar dar um salto acima do seu comportamento comum. A relação entre a 
brincadeira e o desenvolvimento deve ser comparada com a relação entre 
a instrução e o desenvolvimento. Por trás da brincadeira estão as alterações 
das necessidades e as alterações de caráter mais geral da consciência. A brin-
cadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento imi-
nente. A ação num campo imaginário, numa situação imaginária, a criação 
de uma intenção voluntária, a formação de um plano de vida, de motivos 
volitivos - tudo isso surge na brincadeira, colocando-a num nível superior de 
desenvolvimento, elevando-a para a crista da onda e fazendo dela a onda 
decúmana do desenvolvimento na idade pré-escolar, que se eleva das águas 
mais profundas, porém relativamente calmas. (VIGOTSKI, 2007, p. 35).

As brincadeiras estimulam o desenvolvimento do raciocínio lógico, e tam-
bém proporcionam a interação e o confronto entre diferentes formas de pensar. 
O ato de brincar desafia a criança, possibilitando as descobertas e a compreensão 
de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para vivenciarem 
uma experiência com características sociais e culturais. Essa dinâmica provoca a 
concentração, a aquisição de regras, a expressão do imaginário e a apropriação 
do conhecimento científico. (KISHIMOTO, 1993). 

Assim, o brincar é prática social, e, portanto, histórica. A brincadeira na 
Educação Infantil não pode ser vista apenas como passatempo, ao contrário, ela 
deve ser estabelecida como elemento rico de formação humana. A escola, nes-
se sentido, não pode ser uma instituição a serviço da manutenção do status quo, 
apresentando cultura padronizada pela mídia e pela indústria cultural, ela precisa 
proporcionar diversidade de repertório e repensar suas práticas naturalizadas, ofe-
recendo possibilidades de aquisição de conhecimentos historicamente construí-
dos. Dessa forma, ela abre portas para a criação, a subversão e a resistência. Sendo 
assim, é necessário conhecer sobre cultura, cultura lúdica e sua relação direta com 
a desbarbarização, uma vez que é muito importante que o professor(a) exerça seu 
papel de profissional que educa para a autorreflexão e autonomia. 
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3. Formação cultural, docência e educação da primeira infância 

Quando se trata de formação cultural há a necessidade de nos aproximar-
mos das ideias de Adorno: “A formação nada mais é que a cultura tomada pelo 
lado de sua apropriação subjetiva.” (ADORNO, 2010, p. 9). Para este autor, a 
formação cultural possui os polos da autonomia e da adaptação. E quando se prio-
riza a adaptação, a cultura transforma-se em semicultura. A semicultura contribui 
para a alienação e a manutenção das hegemonias. A indústria cultural é, nesse 
sentido, um ramo econômico que contribui ativamente para a semicultura dos 
sujeitos, com seus produtos chamativos, facilitadores e vazios de conteúdo. 

Relacionando a formação cultural à prática docente, os estudos de 
Nogueira (2008) são muito importantes. Para a pesquisadora, a formação cul-
tural pode ser analisada como: “O processo pelo qual o indivíduo se conecta ao 
mundo da cultura, mundo esse entendido como espaço de diferentes leituras e 
interpretações do real, concretizado nas artes (música, teatro, dança, cinema, 
artes visuais) e na literatura.” (NOGUEIRA, 2008, p. 32). 

Podemos afirmar que as experiências estéticas são subjetivas e a bagagem 
cultural dos professores influencia diretamente em sua atuação em sala de aula. 
Participações em eventos que envolvam teatro, música, dança, fotografia, artes 
visuais, brincadeiras, literatura, entre outros, é essencial para que o professor 
possa aprender a apreciar, fruir e vivenciar, de fato, experiências estéticas. Um 
professor comprometido com sua formação cultural poderá proporcionar a seus 
alunos diversas possibilidades de enriquecimento cultural.

Defendemos a formação cultural desde a infância, permeando toda a vida 
do sujeito. Para tanto, é essencial que tenhamos uma ideia de criança como es-
creve Manoel de Barros (2010, p. 206) em seu poema “Mundo renovado”: “Sai 
garoto pelo piquete com olho de descobrir.” As crianças possuem esses olhos 
para a pesquisa. A postura do educador da infância depende diretamente de 
qual concepção de criança ele tem. Se o educador encara a criança como rica 
em possibilidades, ativa, forte, sociável, competente, curiosa, sua postura será de 
abertura, respeito e mediação. Por outro lado, se o educador encara a criança 
como incapaz, passiva, fraca, sem cultura, sem história e sem conhecimentos, 
sua postura será de autoritarismo e desprezo. A educação, neste sentido, não 
alcançaria seu objetivo emancipador.

Ainda em muitas realidades, a criança que frequenta a educação infantil 
é vista como um Ser em potencial, íntegro, brincante, pesquisador, curioso e 
espontâneo, porém, quando esta mesma criança passa a frequentar o Ensino 
Fundamental, muitas vezes, o brincar como atividade espontânea não tem 
espaço. No entanto, as brincadeiras fazem parte dessa formação cultural, e 
como já explicitado, esse momento lúdico está previsto na legislação brasileira. 
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A Constituição Federal (1988) garante o direito ao lazer e à cultura em seu arti-
go nº 227. O Estatuto da Criança e do adolescente (1990) também garante este 
direito em eu artigo nº 4, e, ainda, em seu artigo nº 16 versa: 

O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e estar 
nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 
legais; II - opinião e expressão; III - crença e culto religioso; IV - brincar, 
praticar esportes e divertir-se; V - participar da vida familiar e comunitária, 
sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da lei; VII - 
buscar refúgio, auxílio e orientação. (BRASIL, 1990, p. 28).

Assim, entende-se que garantir o direito ao brincar é legalmente funda-
mental. A brincadeira é, portanto, um elemento cultural essencial a ser valori-
zado na educação das crianças.  A Cultura é entendida como espaço de trocas/
produção de sentidos em determinado grupo/pessoa, e está intimamente ligada 
à história, geografia, sentimentos e pertença. O reconhecimento de sentido nos 
auxilia na construção da identidade pessoal e de grupo. Esses sentidos são cria-
dos e recriados através de diferentes linguagens: fala, escrita, música, dança, 
teatro, entre outras. E incluímos, neste contexto, as brincadeiras que são formas 
de expressão e comunicação. 

As crianças realizam transformações culturais, interpretando e agindo 
sobre as variadas culturas. Nas instituições de Educação Infantil há uma di-
versidade de crianças e culturas, por conta disso, é preciso que os educadores 
reconheçam essas diferenças e analisem as crianças como indivíduos plurais, 
que estão inseridos em determinadas culturas, produzindo cultura, criando, re-
criando, inventando, interpretando o mundo e escrevendo sua própria história e 
a história de seu povo. Elas possuem características próprias, ativas e transgres-
soras, interpretam e expressam suas visões de mundo. Não reproduzem fielmen-
te a cultura adulta, e sim interpretam essa cultura e se expressam de maneiras 
singulares, deixando em evidência seus interesses, desejos, angústias e saberes. 
As brincadeiras apresentam-se como possibilidade de valorização do humano, 
da sua sensibilidade, sua individualidade, criatividade e fuga da lógica paralisan-
te e reprodutivista do capital. 

Para Adorno (2008), a economia capitalista, com sua indústria cultural, 
nega as singularidades do indivíduo, e portanto sua subjetividade. Nesse sentido, 
Freitag (2004) afirma que:

A indústria cultural, que se caracteriza por sua dimensão anti ou acultural 
(dissolução da obra de arte, produção e reprodução de mercadorias ditas 
“culturais”), por sua vinculação com a moderna técnica (rádio, tevê, cine-
ma, fotografia, imprensa, etc.) e seu consumo de massas e seu caráter de 
mercadoria, constitui a fórmula moderna que a sociedade burguesa en-
controu para autoperpetuar-se. Se antigamente a separação entre cultura e 
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civilização preenchia satisfatoriamente as funções de reprodução e ideolo-
gização da classe operária, as condições modernas da produção criaram, 
com auxílio da ciência e da técnica, assimilando, pois, a cultura à civiliza-
ção, uma nova fórmula para consolidar e perpetuar a produção capitalista: 
a indústria cultural. Essa passa a ser fundamental para a sobrevivência do 
sistema. (FREITAG, 2004, p. 73). 

A indústria cultural visa perpetuar o sistema capitalista, indiferenciando 
as pessoas, supervalorizando a técnica em detrimento da subjetividade. O termo 
racionalidade técnica ou instrumental foi utilizado por Max Horkheimer para 
referir-se à razão sem reflexão crítica, tornando-a apenas um instrumento para 
render lucros e manter a economia. (HORKHEIMER, 2002). Mais tarde, outros 
autores ligados à escola de Frankfurt também utilizaram esse termo para refe-
rir-se à razão técnica que valoriza o conhecimento científico em detrimento dos 
mitos, da fé e de outras maneiras de produzir conhecimento, entretanto, defen-
dem que, ao valorizar essa razão em detrimento das humanidades, não houve 
emancipação das pessoas e sim uma escravização alienante. Ou seja, na Teoria 
Crítica, a racionalidade técnica ou instrumental anula as particularidades dos 
sujeitos e pode levar a uma regressão, nesse caso, à barbárie. 

A aporia com que nos defrontamos em nosso trabalho revela-se assim 
como o primeiro objeto a investigar: a autodestruição do esclarecimento. 
Não alimentamos dúvida nenhuma - e nisto consiste nossa petitio principii - 
de que a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor. 
Contudo, acreditamos ter reconhecido com a mesma clareza que o próprio 
conceito deste pensamento, tanto quanto as formas históricas concretas, as 
instituições da sociedade com as quais está entrelaçado, contém o germe 
para a regressão que hoje tem lugar por toda parte. Se o esclarecimento 
não acolhe dentro de si a reflexão sobre este elemento regressivo, está se-
lando seu próprio destino. Abandonando a seus inimigos a reflexão sobre 
o elemento destrutivo do progresso, o pensamento cegamente pragmati-
zado perde seu caráter superador e, por isto, também sua relação com a 
verdade. (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 13). 

Para Adorno e Horkheimer (1947), o progresso científico/racional sem 
reflexão e sem crítica não significa superação e emancipação, mas significa re-
gressão, destruição e aprisionamento de ideias e humanidades, transformando 
pessoas em coisas, ou seja, sem pensamentos, alienadas e submissas. A raciona-
lidade técnica, neste sentido, ganha caráter autoritário/totalizante.

4. Para não finalizar...

Defendemos, assim, que a razão emancipatória, e não a razão instrumen-
tal, deveria transformar a sociedade. No entanto, o que se percebe-se é o predo-
mínio da razão instrumental, ou seja, na escola ou na academia, o conhecimento 
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apresentado de maneira calculada, exata, técnica, mensurável, e útil ao desen-
volvimento da sociedade, é o conhecimento valorizado. E a razão emancipa-
tória, que valoriza os conhecimentos produzidos em suas dimensões subjetiva, 
criativa, espontânea e crítica à sociedade, é desprezada. As brincadeiras, neste 
contexto não são valorizadas. O fruto desta inversão é a racionalidade técnica, 
que domina, manipula e exclui o diferente, transformando pessoas em coisas, 
cultura em produto; esses produtos assumem caráter humano, ou seja, não são 
vistos como produtos do trabalho humano, mas passam a ter “vida própria” e a 
serem cultuados pelos humanos. Chama-se a isto fetiche, que se torna prioridade 
das pessoas na relação com a cultura, que por sua vez traduz-se como regressão. 
Veta-se o acesso ao sensível, que apenas tem espaço por meio do cultivo da razão 
emancipatória. Emancipar-se significa acessar tanto os aspectos sensíveis quan-
to cognitivos, numa relação dialética, entendendo-se técnica e emoção como 
imbricados um no outro.

A Teoria Crítica, nesse contexto, surge como possibilidade de resistência, 
criticando essa racionalidade instrumental. Para Adorno (1947, p. 35): “A edu-
cação só teria sentido como autorreflexão crítica”, elemento fundamental para a 
emancipação.  Assim, a educação pelo esclarecimento pode significar formação 
cultural à medida que enfrenta verdades absolutas, problematiza a cultura e va-
loriza os sujeitos como pensantes e com suas particularidades. Dessa forma, a 
Teoria Crítica não visa apresentar um novo modelo educacional, tampouco se 
apresenta como teoria fechada e acabada, mas lança luzes na reflexão da socie-
dade e ultrapassa qualquer esfera social, ou seja, a escola é apenas uma dimen-
são social que tem papel fundamental na transformação da razão instrumental 
pela razão emancipatória.

Para que essa transformação ocorra é preciso reflexão, autorreflexão, des-
barbarização e esclarecimento crítico. Esses elementos precisam permear todo o 
processo educativo do sujeito, contribuindo para que haja a formação cultural, 
defendida pelos estudiosos da Escola de Frankfurt, especialmente quando se 
pensa a brincadeira.

Uma escola que se posiciona para além da cultura afirmativa, questionando 
os produtos da indústria cultural e incentivando a brincadeira em todas as suas 
potencialidades, sem sombra de dúvidas está do lado do sonho, da imaginação, da 
criatividade e da formação cultural robusta, que dialoga com saberes e com senti-
mentos, com a poesia, com a leveza, sem deixar de conscientizar para a reflexão 
crítica. É uma escola que fortalece a subjetividade, sem desprezar a alteridade. 
Defendemos que isso ocorra desde a Educação Infantil para que as crianças desde 
muito cedo exercitem o “transver” o mundo, como nos lembra o poeta.
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PERFIL DE GRADUANDOS EM CURSOS DE 
LICENCIATURA E REFLEXÕES SOBRE O 

EXERCÍCIO DA PRÁTICA DOCENTE 

Rodrigo Souza Santos1

Luciana Maira de Sales Pereira2

1. Introdução

A educação científica no século XXI tem se tornado cada vez mais crucial 
para se entender os fenômenos do mundo natural para a tomada de decisões so-
ciais e políticas que possibilitem a vivência humana, cidadã e democrática com 
dignidade. Dentre os argumentos encontrados na literatura a favor do ensino das 
ciências, destacam-se quatro: o econômico, o utilitário, o cultural e o democrático 
(DRIVER et al., 1996; WOOD-ROBINSON et al., 1998; GALVÃO et al., 2006).

No que tange ao argumento utilitário, Osborne (2010) menciona que os 
indivíduos podem se beneficiar do conhecimento científico no seu cotidiano, 
desenvolvendo uma forma de pensar racional, com uma capacidade prática de 
identificar e resolver problemas. Como argumento econômico, Galvão et al. 
(2006, p. 18) relata que “uma sociedade tecnologicamente avançada necessita 
de cientistas para manter sua base econômica e competividade”. Diante dessa 
justificativa, leva-se a pensar que a finalidade da educação científica deveria ser 
a iniciação para a formação de cientistas. Porém, o que se observa nos currículos 
escolares é que estão centrados em apresentar a ciência como corpo de conhe-
cimentos e não como instituição formadora de cientistas (SILVA et al., 1994; 
SALZANO, 1999; SCHEID et al., 2004). 

Para Wood-Robinson et al. (1998), compreender a finalidade cultural da 
ciência implica no entendimento da mesma como ganho cultural e agente trans-
formador da sociedade moderna. Ainda segundo estes autores, há a necessidade 
de uma linguagem que possibilite a participação de toda uma comunidade à 
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2 Mestra em Letras – Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre – UFAC. 
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qual interessa direta ou indiretamente o novo conhecimento, ou seja, é preciso 
transformar o conhecimento produzido por uma comunidade científica fechada 
em uma linguagem simplificada e entendível pela sociedade. Para que isso ocor-
ra é necessário que a formação docente, estritamente conteudista, desperte a 
motivação e o interesse do futuro profissional na estruturação do conhecimento 
científico baseado na construção conjunta do saber individual, juntamente com 
os conhecimentos advindos da academia. 

Segundo Scheid (2016), para se atingir as finalidades da educação cien-
tífica apresentada na literatura e pelos desafios que o docente encontra em seu 
exercício profissional, algumas ações são fortemente sugeridas: I) Formação em 
Epistemologia e História da Ciência; II) Participação em atividades coletivas 
para a produção de saberes e III) Inserção das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação como ferramentas para o desenvolvimento da educação científica 
fundamentada em pesquisa. 

Os desafios da docência para uma adequada educação científica no sé-
culo XXI são complexos e possuem implicações para a formação profissional. 
É preciso rever os padrões atuais de formação dos professores, a fim de atender 
de fato ao que se espera alcançar na formação profissional inicial e na continua-
da desse tipo de profissional (SHEID, 2016). Conforme aponta Gil (2018), por 
muito tempo pensou-se que o docente do Ensino Superior precisava apenas ter 
conhecimentos sólidos sobre a disciplina lecionada e uma comunicação clara 
para expor essas informações. É constatado que as políticas públicas brasileiras 
sempre estiveram focadas no sentido de melhorar as pesquisas científicas no 
país, em vez de incentivar o aprimoramento das práticas didáticas em professo-
res dos cursos de graduação e pós-graduação (CINTRA, 2018).

Há, ainda, uma dificuldade para definir a docência como uma profissão e 
diversos são os fatores ligados a isso. Segundo Nóvoa (2003), talvez o fator mais 
importante seja o fato de o trabalho docente ser licenciado, regulamentado e 
fiscalizado pelo Estado, o que constitui importante obstáculo à instituição dessa 
atividade como profissão. A estatização da docência – iniciada, no Brasil, com a 
Reforma Pombalina – não foi capaz de levar adiante a construção de uma codifi-
cação deontológica nos moldes das existentes para as demais profissões liberais, 
caso dos médicos, dentistas, advogados, engenheiros, dentre outros. Assim, em-
bora também sejam regulamentadas pelo Estado, essas profissões possuem um 
maior grau de autonomia na gestão e na fiscalização interna, realizadas por seus 
próprios membros, o que não ocorre com a classe dos professores.

2. Fatores que influenciam a escolha profissional

Os estudos sobre história e sociologia das profissões demonstram que os 
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ofícios são majoritariamente sociais. A divisão do trabalho foi um dos fatores que 
contribuíram para a organização das sociedades em torno de funções. Nesse sen-
tido, a história das profissões é, em última instância, a do processo de divisão 
social do trabalho (CERICATO, 2016). Sella (2006) argumenta que, por meio de 
uma profissão, interliga-se um conjunto de pessoas e de saberes, estabelecendo as 
exigências que buscam demarcar os parâmetros para uma determinada atividade.

De maneira geral, a pressão psicológica exercida pelos pais na hora de 
escolher a carreira profissional é um dos principais problemas enfrentados pelos 
jovens que irão ingressar no Ensino Superior. Fatores como os desejos dos pais 
sobre determinadas profissões, opinião dos amigos e valor das mensalidades, 
que “caibam no bolso” do estudante ou de sua família, são fontes de influência 
na hora de decidir o rumo profissional. Portanto, a escolha profissional é mul-
tifatorial e influenciada por diversos motivos (pessoais, profissionais, políticos, 
econômicos e educacionais), estando está interligada às experiências da vida 
cotidiana e às perspectivas de futuro (YOUNG, 1995; SANCHES, 1999; PRIMI 
et al., 2000; VALLE, 2003; BOTTI; MEZZAROBA, 2007).

Os jovens se preparam para o ingresso no Ensino Superior após muitos 
anos de estudo e, em alguns casos, se encontram indecisos na tomada de deci-
são sobre qual curso ingressar, gerando, muitas vezes, frustrações e desistências. 
Segundo Schargel e Smink (2002), existem cinco categorias que explicam as 
altas taxas de evasão no Ensino Superior brasileiro: as psicológicas, as sociológi-
cas, as organizacionais, as interacionais e as econômicas. 

Em meio à tantas discussões levantadas na academia, surgem dúvidas en-
tre os futuros profissionais e isso é ainda mais problemático quando se trata da 
docência, uma vez que o processo de construção do ‘ser professor’ é influenciado 
por elementos que não envolvem apenas a aquisição de conhecimentos formais 
na graduação, devendo ser considerados os diferentes contextos biológicos e expe-
rienciais (suas histórias de vida), bem como os contextos sociais em que crescem, 
aprendem e ensinam (HOLLY, 2000; CERQUEIRA; CARDOSO, 2010). 

Abordar os fatores ligados à atratividade da carreira docente exige con-
siderar que o processo de escolha profissional e a inserção no mundo do tra-
balho são cada vez mais complexos, o que significa que as possibilidades de 
escolha profissional não estão relacionadas somente às características pessoais, 
mas principalmente ao contexto histórico e ao ambiente sociocultural em que 
o jovem vive. Os aspectos salariais, embora sejam fortes indicativos, não abar-
cam todas as questões que envolvem a atratividade de uma profissão. Outros 
elementos, de ordem tanto individual como contextual, também compõem a 
motivação, interesses e expectativas, interferindo nas escolhas profissionais dos 
estudantes concluintes do Ensino Médio (ALMEIDA et al., 2014).
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Segundo Cerqueira e Cardoso (2010), a formação de professores é, prova-
velmente, a área mais sensível às mudanças em curso no setor educativo. Desta 
forma, a formação de professores precisa ser repensada de modo a se fundamen-
tar em modelos que sirvam de embasamento para os futuros profissionais na 
construção do saber docente.

Nesse cenário, a evasão é elevada e está relacionada à vários fatores, dividi-
dos em internos e externos. Os fatores internos estão ligados ao curso e podem ser 
classificados em: infraestrutura, corpo docente e assistência socioeducacional. Os 
fatores externos relacionam-se ao aluno, tais como vocação, aspectos socioeconô-
micos e problemas de ordem pessoal (PAREDES, 1994). Estudantes que iniciam 
a graduação e desistem são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No se-
tor privado significa perda de receitas, no setor público são recursos investidos sem 
o devido retorno. Em ambos os casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de pro-
fessores, funcionários, equipamentos e espaço físico (SILVA FILHO et al., 2007).

Dentre os estudos que abordam os conflitos dos jovens na escolha do 
curso, correlacionando-os com aspectos culturais e socioeconômicos, além dos 
motivos que os levam à evasão escolar, destacam-se os realizados por Braga 
et al. (1997); Veloso e Almeida (2002); Baptista (2003); Araújo et al. (2007) e 
Cerqueira e Cardoso (2010). 

Tanto no âmbito das pesquisas acadêmicas como no do senso comum e da 
mídia, tem sido divulgado que a docência deixou de ser uma opção profissional 
interessante para o jovem ingressar no mercado de trabalho e que a diminuição 
da procura dos adolescentes pela profissão docente seja objeto de preocupação 
(ALMEIDA et al., 2014). Nesse sentido, esse capítulo aborda uma reflexão sobre 
o perfil e a expectativa docente de graduandos em Licenciatura no Brasil.

3 Metodologias aplicadas em levantamentos sobre expectativa docente e 
perfis de graduandos em Licenciatura

Estudos que visam conhecer aspectos sobre o perfil de estudantes de licen-
ciatura, bem como suas expectativas quanto à prática docente, via de regra, uti-
lizam como instrumental técnico-operativo os questionários (estruturados ou se-
miestruturados) como forma de obtenção de registro direto. O questionário pode 
ser composto por perguntas abertas e fechadas (VARELLA, 2008), instrumento 
esse que possui muitas vantagens, tais como: possibilidade de uma maior siste-
matização dos resultados fornecidos, facilidade de análise e redução do tempo de 
condensação das respostas e análise dos dados. Esse método de inquirir apresenta 
ainda vantagens relacionadas ao custo, sendo esse menor (ROJAS, 2001). 

Outro método que pode ser utilizado é pela História Oral, realizada 
por meio de entrevistas presenciais gravadas e, posteriormente transcritas e 
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textualizadas, as quais visam resgatar informações vividas pelo entrevistado so-
bre determinado assunto (GARNICA; SOUZA, 2012).

Em ambos os métodos utilizados, há necessidade de um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido ou Cartas de Cessão (para tornar público os 
registros) das pessoas envolvidas no estudo. Esses documentos são encaminha-
dos à apreciação e aprovação por um Comitê de Ética da instituição onde será 
utilizado, em consonância com a Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de 
Saúde, que estabelece normas éticas para pesquisas com seres humanos. Após o 
preenchimento dos questionários, as informações são agrupadas em categorias 
de dados, podendo, ou não, se apoiar em hipóteses prévias com uso de métodos 
empíricos e/ou estatísticos.

4 Perfil de graduandos em Licenciatura: Resultados de pesquisas

4.1.   Gênero

Segundo observado por Santos et al. (2014), 82% dos estudantes matri-
culados no primeiro período de licenciatura em Ciências Biológicas de uma 
instituição privada de Ensino Superior em Rio Branco, AC, eram constituídos 
por mulheres. Seguindo essa tendência, o curso de licenciatura em Matemática 
da Universidade Anhanguera-UNIDERP, em 2017, era composto por 54,5% de 
mulheres (GONZALES et al., 2021). 

Como consequência do grande número de mulheres nos cursos de li-
cenciatura, Castro et al. (2022) apontam que, da Educação Básica ao Ensino 
Superior, a carreira docente é majoritariamente feminina. Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Brasil, 
as professoras são maioria em todas as etapas da Educação Básica, correspon-
dendo a 96,4% da docência na Educação Infantil, 88,1% nas séries iniciais e 
66,8% nos anos finais do Ensino Fundamental. Já no Ensino Médio, 57,8% do 
corpo docente é composto por mulheres (BRASIL, 2021). No Ensino Superior, 
de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE (2019a), as mulheres representavam 46,8% dos docentes 
no país, o que configura “um aumento na representatividade feminina e para a 
ciência” (CASTRO et al., 2022, p. 486).

Essas pesquisas corroboram os dados obtidos no Censo da Educação 
Superior (BRASIL, 2010), no qual foi verificado um crescimento de mulheres 
matriculadas no Ensino Superior no Brasil. Isso faz parte de uma mudança na 
sociedade brasileira contemporânea, na qual as mulheres estão cada vez mais 
buscando na conclusão do Ensino Superior a oportunidade de mudar seus pro-
jetos de vida, família e casamento. Elas querem liberdade de pensamento e ação 
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e desejam ser percebidas como indivíduos capazes de fazer escolhas e tomar 
decisões (GUIMARÃES, 2003).

Segundo Rosemberg (1994), a necessidade ou a iniciativa de conquistar 
um novo lugar social na esfera produtiva leva a mulher brasileira a buscar me-
lhorar também seu nível de escolaridade. Outro aspecto a ser considerado é que, 
cada vez mais, as mulheres estão assumindo a responsabilidade econômica da 
família, assumindo o papel de “chefe da casa”, principalmente quando se tra-
ta de mães-solteiras (família monoparental) (SARTI, 1996) ou divorciadas, as 
quais necessitam elevar seu nível profissional a fim de conquistar postos de tra-
balho com melhores remunerações.

4.2. Idade

Santos et al. (2014) constataram que a faixa etária de mais da metade dos 
estudantes (63%) ingressantes no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
em Rio Branco, AC, é acima de 20 anos. Segundo os resultados obtidos por Veras 
et al. (2020), em estudo com 713 alunos do curso de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia, foi constatado que 63,3% dos estudantes possuíam entre 20 
a 24 anos no período. Estes dados concordam com o levantamento nacional 
do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(FONAPRACE, 2011), no qual 75% dos universitários brasileiros são jovens na 
faixa etária de 24 anos e as mulheres são maioria em todas as regiões brasileiras. 
No caso do curso em Licenciatura em Matemática, Gonzales et al. (2021) verifi-
caram que 45,5% dos alunos estão compreendidos entre a faixa de 26 a 40 anos, 
acima da idade habitual de ingresso no Ensino Superior. Os autores discorrem 
que, dentre os vários motivos envolvidos para esse fato estão as reprovações e 
influências sociais, que levam a atrasos na trajetória acadêmica. Essa pesquisa 
retrata que apenas 18,2% dos estudantes afirmam terem concluído o Ensino 
Médio em mais de quatro anos, contra quase 82% que concluíram em três anos, 
sem reprovação. No entanto, após terem concluído o Ensino Médio, esses alu-
nos ficaram mais de cinco anos sem buscar o Ensino Superior.

Segundo Digiácomo e Digiácomo (2010), esta idade corresponde ao final 
da adolescência, um período singular no desenvolvimento humano e caracte-
rizado por uma série de transições, em que o jovem deverá confrontar-se com 
mudanças nas esferas sociais e biológicas (BORDÃO-ALVES; MELO-SILVA, 
2008). O processo de escolha da profissão tem saliência na adolescência, ainda 
que essa etapa seja conhecida como uma fase turbulenta e de indefinição da pró-
pria identidade. Assim, quando toda a situação é de indecisão, cobra-se do ado-
lescente a escolha profissional com o peso de ser, a princípio, para toda a vida 
(BOHOSLAVSKY, 2007). Assim, a falta de informação acerca da docência, 
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aliada ao período de transição em que os jovens estão vivenciando, causa, por 
muitas vezes, uma decisão errônea na escolha do curso de graduação, podendo 
gerar frustrações e desistências futuras.

A escolha por cursos de Licenciatura também pode estar relacionada à 
viabilidade de ingresso no Ensino Superior, visto que, com algumas exceções, 
cursos de Licenciatura têm mensalidades mais acessíveis e são menos concorri-
dos nas instituições de Ensino Superior. Esse argumento corroboraria a teoria da 
“causalidade do provável”, idealizada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a 
qual postula que as condições objetivas de existência vividas pelos estudantes de-
tentores de insuficiente capital econômico, social e cultural (principalmente na 
sua vertente escolar) os impelem a empreender escolhas alternativas para terem 
a chance de se apropriar de um diploma de curso superior (BOURDIEU, 1974).  

4.3 Raça

Com base na autodeclaração da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) realizada em 2019, os que se autodeclararam brancos re-
presentam 42,7% da população brasileira, seguidos pelos de cor parda (46,8%), 
pretos (9,4%) e 1,1% de amarelos e/ou indígenas (IBGE, 2019b).

Como os pretos representam cerca de 9% na sociedade brasileira, a aná-
lise de Ristoff  (2014) constata que três dos cursos selecionados em sua pes-
quisa [História (14%), Música (11%) e Pedagogia (10%)] têm percentuais de 
pretos superiores aos informados pelo Censo realizado pelo IBGE em 2019. 
Os cursos mais competitivos, por sua vez, tendem a ter percentuais menores 
de pretos. Ristoff  (2013) constatou que dentre 16 cursos de graduação anali-
sados, a representação percentual de pretos é igual ou superior aos dados do 
IBGE. Estes cursos são em geral cursos de licenciatura e de baixa demanda, 
sendo eles: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Educação Física, 
Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, 
Secretariado Executivo, Serviço Social, Teatro e Turismo. No entanto, os resul-
tados de Veras et al. (2020) contrariam os de Ristoff  (2013), visto que, para o 
curso de Medicina da UFBA, pardos representaram 52,8%, brancos 32%, pretos 
13,6%, indígenas 1,3% e amarelos 0,3%, sendo esses resultados mais próximos 
aos apresentados pelo IBGE (2019b). Ressalta-se que esses resultados tendem 
a seguir uma distribuição étnica, a qual varia dependendo da região brasileira 
onde é realizada a pesquisa.

Santos et al. (2014) verificaram que 74% dos estudantes de Licenciatura 
em Ciências Biológicas, em Rio Branco, AC, se autodeclararam pardos ou 
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mulatos3. Essa informação está de acordo com as divulgadas no trabalho de 
Barreyo (2008), que relata a população da região Norte como sendo predomi-
nantemente parda ou mulata. Esse resultado contrasta com os de outros cursos 
de graduação no Brasil, onde a concentração de alunos brancos pode variar de 
65% (Direito) até 80% (Medicina Veterinária), sendo cursos muito distantes da 
proporção racial na sociedade brasileira (RISTOFF, 2014).

Ações de expansão e democratização do Ensino Superior trouxeram novos 
desafios para inclusão e permanência de grupos historicamente excluídos da uni-
versidade. Em 29 de agosto de 2012 promulgou-se a Lei nº 12.711 (Lei de Cotas) 
estabelecendo que no mínimo 50% das vagas nas instituições federais devem ser 
destinadas a pessoas que cursaram o Ensino Médio na rede pública (BRASIL, 
2012), com o intuito de democratizar o acesso ao Ensino Superior no país.

5 Perfil Socioeconômico

5.1. Nível de escolaridade parental

Segundo os resultados obtidos por Santos et al. (2014), entre licenciandos in-
gressantes no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, foi verificado que 59% 
dos pais e 69% das mães não tinham o Ensino Fundamental completo. Quanto à 
qualificação profissional dos progenitores, 78% dos pais e 64% das mães trabalha-
vam em atividades que não exigem um grau de escolaridade elevado. Observando 
os resultados obtidos, Santos et al. (2014) concluíram que a grande maioria dos es-
tudantes são filhos de pais que não concluíram o Ensino Fundamental e desempe-
nham atividades que não requerem conhecimento qualificado, consequentemente 
obtendo baixa remuneração. Dados semelhantes foram observados por Gonzales 
et al. (2021) em graduandos em Licenciatura em Matemática, dos quais 36,5% e 
63,6% dos pais e mães não concluíram o Ensino Fundamental, respectivamente.

Segundo dados da United Nations Children’s Fund (UNICEF), 41% do total 
mundial de crianças que não completarão o Ensino Fundamental pertencem a 
61% de famílias brasileiras, nas quais os pais não têm o primeiro grau completo 
ou são analfabetos (FARIAS JÚNIOR, 2006). Isto demonstra que o grau de esco-
laridade dos progenitores pode influenciar (positiva ou negativamente) o sucesso 

3 A palavra “mulo” significa “animal híbrido, estéril, produto do cruzamento de um cavalo 
com uma jumenta, ou de uma égua com um jumento”. No século XVI, o termo “mulato” 
era usado para designar um mulo jovem, e foi certamente por analogia ao caráter mestiço do 
animal que a palavra passou a ser aplicada também, como adjetivo e substantivo, às pessoas 
descendentes de brancos e negros. O tom depreciativo da associação original é indiscutível e 
facilmente explicável pelo racismo escancarado de uma época escravocrata (RODRIGUES, 
2015). Atualmente a palavra “mulato” é considerada de tom racista e politicamente incor-
reta (MARINI, 2019). Assim, optamos por manter o uso do termo mulato no respectivo 
parágrafo por se tratar de informações já publicadas pelos autores citados.
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ou fracasso escolar dos filhos. Essa afirmação está em consonância ao relatado 
por Ristoff  (2014), sobre o fato de estudantes mais ricos, que não trabalham e 
provenientes do Ensino Médio concluído em escolas privadas serem oriundos de 
famílias cujos pais têm o Ensino Superior completo. O autor ainda relata que esse 
perfil de aluno ingressa em cursos de graduação identificados como “mais bran-
cos” (e.g. Medicina, Odontologia e Direito). Segundo Veras et al. (2020), dentre 
os alunos matriculados no curso de Medicina da UFBA, a porcentagem de pais e 
mães com Ensino Superior completo era de 29,9% e 30,4%, respectivamente.

Entretanto, os resultados obtidos por Santos et al. (2014) revelaram que 
mesmo os filhos de progenitores com baixo nível de escolaridade têm procura-
do ingressar no Ensino Superior como forma de ascensão social e profissional. 
Os programas de financiamento do governo federal, especialmente o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI) e o Fundo de Investimento Estudantil 
(FIES), têm contribuído para o aumento do ingresso da população de baixa-ren-
da no Ensino Superior no país. Uma análise realizada por Ristoff  (2014) sobre 
ciclos do Enade (entre os anos de 1991 a 2012) demonstra que, ano após ano, 
ser filho de pai com maior nível de escolaridade tem deixado de ser um requisito 
indispensável para o ingresso na educação superior. Em todos os cursos que 
foram focos de sua pesquisa, houve uma tendência na diminuição gradativa de 
filhos de pais com graduação, indicando que as classes populares, historicamen-
te excluídas desse nível educacional, começaram a ter maiores oportunidades 
de acesso. No entanto, o ingresso desses alunos ainda se dá principalmente em 
cursos com reduzida concorrência e em instituições de baixa qualidade.

5.2. Trabalho e graduação

Conforme resultados obtidos por Santos et al. (2014), 66% dos estudantes 
ingressantes no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas exerciam algum 
tipo de atividade remunerada. Em 43% dos casos os estudantes trabalhavam para 
ajudar financeiramente a família e 60% começaram a trabalhar entre 16 e 20 anos. 
A conciliação do trabalho com o estudo é uma característica predominante em es-
tudantes que cursam o Ensino Superior no período noturno, principalmente para 
aqueles que custeiam a própria mensalidade. É importante ressaltar que nenhum 
dos estudantes da pesquisa realizada por Santos et al. (2014) exerciam atividades 
relacionadas ao curso de Ciências Biológicas, o que prejudica o desempenho do 
aluno, já que este não tem a oportunidade de se aperfeiçoar, aplicando os co-
nhecimentos adquiridos na academia no seu ambiente de trabalho e vice-e-versa 
(SANTOS et al., 2014). Muitas vezes, este distanciamento entre a atividade de 
trabalho com o curso de graduação desestimula o graduando, contribuindo para a 
sua evasão e desistência (VELOSO; ALMEIDA, 2002).
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Gonzales et al. (2021) obtiveram resultados parecidos em estudo com gra-
duandos em Licenciatura em Matemática em Mato Grosso do Sul. Os autores 
verificaram que 63,6% dos estudantes exercem alguma atividade remunerada 
e esse mesmo percentual da amostra corresponde aos que contribuem para o 
sustento familiar. Ademais, os autores mencionam que conciliar trabalho com 
estudo é uma característica predominante entre os ingressantes no curso de 
Licenciatura em Matemática nessa instituição de Ensino Superior privada, con-
cordando com o observado por Santos et al. (2014).

5.3. Número de pessoas e renda familiar

Segundo Neri (2015), o Governo Federal define “baixa classe média” o 
conjunto de pessoas cuja renda se encontra entre R$ 1.255,00 até R$ 2.004,00 
reais. Segundo Gatti (2011), as pessoas que procuram cursos de licenciatura ou 
cursos de Pedagogia são provenientes de nichos econômicos mais baixos e mui-
tas delas, são as primeiras da família que alcançaram o nível superior. Ristoff  
(2014) afirma que há uma forte correlação entre a renda familiar com o curso 
de graduação escolhido por alunos egressos do Ensino Médio, especialmente os 
vindos de escolas particulares, sendo que essa correlação é ainda mais evidente 
nos ingressantes em cursos de Medicina.

No que tange ao número de pessoas na família, o estudo realizado por 
Santos et al. (2014) relata que 37% dos alunos residem com mais de quatro pes-
soas em suas residências e, em 66% dos casos, apenas duas pessoas são respon-
sáveis pelo sustento de toda a família. Ademais, metade desses alunos vivia na 
época, com uma renda familiar mensal entre R$ 501,00 a R$ 1.000,00 reais, 
sustentando cinco ou mais pessoas em 32% dos casos. Situação semelhante foi 
verificada por Gonzalo et al. (2021) em Mato Grosso do Sul, dos quais 54,5% 
dos entrevistados relataram que a família é composta por quatro integrantes e a 
renda familiar média é de um a dois salários mínimos mensais.

Ainda, segundo Santos et al. (2014), foi verificado que 21% dos estudantes 
não possuem computador próprio e 32% não possuem acesso à internet em sua 
residência, dependendo da utilização de LAN Houses, celulares ou da infraestru-
tura da instituição de ensino para realizarem seus trabalhos escolares. Também, 
o estudo de Gonzales et al. (2021) verificou que 27,3% dos discentes do curso de 
Licenciatura em Matemática não possuíam computador em casa.

Segundo Ristoff  (2014) os cursos de Medicina e Odontologia, têm a menor 
representação na faixa de até três salários mínimos e expressiva representação nas 
faixas de 10 a 30 salários mínimos. Nota-se igualmente que 14% dos estudantes 
de Medicina vêm de famílias com faixa de renda de mais de 30 salários mínimos 
mensais, enquanto História e Pedagogia têm representação próxima de zero nessa 
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mesma faixa de renda.  Percebe-se, por fim, que é expressivo o contingente de es-
tudantes do grupo de até três salários mínimos. Essa afirmação é corroborada pelo 
resultado obtido por Veras et al. (2020), o qual verificou que 31,2% dos discentes 
da graduação em Medicina da UFBA vivem em famílias com renda entre 10 a 30 
salários mínimos e 7,6% com renda acima de 30 salários mínimos mensais.

5.4. Conclusão do Ensino Médio e ingresso no Ensino Superior

É importante frisar que o Ensino Médio brasileiro é essencialmente públi-
co, abrangendo 87% do total das matrículas. Visto por essa ótica, percebe-se que 
os estudantes de graduação das instituições de Ensino Superior brasileiras, em-
bora sejam em sua maioria originários da escola pública, ainda estão longe de re-
fletir a realidade dos 87% das matrículas públicas do Ensino Médio. Entretanto, 
fica evidente que, a cada ciclo do Enade, mais estudantes oriundos da escola 
pública chegam ao Ensino Superior, tendo já superado, na média, o percentual 
que a Lei das Cotas estabelece para as instituições federais de educação superior, 
embora isso não seja refletido nos cursos de alta demanda (RISTOFF, 2014).

Segundo Santos et al. (2014), dos estudantes ingressantes no curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, 76% cursaram o Ensino Médio em escolas 
da rede pública de ensino do estado do Acre. Esses dados concordam com os 
reportados por Marcon (2008), o qual relata que o número total de estudantes 
que frequentaram escolas privadas é bem menor em relação ao número dos que 
estudaram na rede pública de ensino. No entanto, quando se trata do Ensino 
Superior há uma inversão, já que uma proporção consideravelmente maior de 
estudantes oriundos de escolas privadas ingressa em universidades públicas, em 
oposição aos egressos da rede pública de ensino, os quais migram para institui-
ções privadas de Ensino Superior. Segundo Veras et al. (2020), da população de 
713 alunos matriculados no curso de Medicina da UFBA em 2018, 44,4% eram 
advindos da escola pública, enquanto 55,6% vinham de escolas particulares, rei-
terando essa inversão no ingresso em uma universidade pública.

Baseando-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Piovesan 
(2013) afirma que é direito do cidadão o acesso à educação, desde a Educação 
Básica ao Ensino Superior. No entanto, é sabido que a América Latina é consi-
derada internacionalmente a região com os mais elevados índices de desigualda-
de. No que tange à educação superior no Brasil, o país apresenta taxas de esco-
larização bruta de 21%. O país tem taxa similar à do México (20%) e ambos só 
estão acima da Indonésia (16%) e abaixo da Argentina (60%) e do Chile (45%) 
na América Latina. Cabe lembrar que o Brasil é a décima economia do mundo, 
mas apresenta grandes desigualdades sociais, entre as quais o acesso ao Ensino 
Superior (PIOVESAN, 2013).
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Historicamente o ingresso na educação superior no Brasil é feito pela 
aprovação em exames (vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM), os quais têm sofrido mudanças desde a sua implantação. A partir da 
década de 90 houve um crescimento de vagas, quando foi criada uma legislação 
que flexibilizou os requisitos de acesso, agora por meio de processos seletivos e 
não necessariamente somente por vestibulares. Na prática, as instituições pú-
blicas continuam mantendo o vestibular, muito competitivo, e as privadas rea-
lizam processos seletivos, alguns deles simplesmente formais (MOEHLECKE; 
CATANI, 2006). Segundo o estudo realizado por Lustosa et al. (2016), com es-
tudantes ingressantes e concluintes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, 
Letras, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Filosofia, Artes e 
Ciências Biológicas de uma instituição privada de Ensino Superior no Brasil, foi 
verificado que a maioria dos estudantes apresentavam nível de alfabetismo não 
condizente à escolaridade na qual se encontravam matriculados.

O ENEM foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar os concluintes do 
Ensino Médio. Ao longo do tempo, o exame foi sofrendo alterações em suas apli-
cações de modo que se tornou também uma forma de acesso ao Ensino Superior. 
Inicialmente algumas instituições, em sua maioria privadas, passaram a utilizá-lo 
como forma de acesso para seus processos seletivos em primeira fase do vestibular, 
por reservar as vagas para os alunos com notas mais altas ou para incrementar a 
nota dos alunos no vestibular. No entanto, com a instituição do PROUNI, que 
ofertava bolsas de estudos para que os egressos de instituições públicas de Ensino 
Básico pudessem ingressar em instituições particulares de Ensino Superior, o exa-
me ganhou notoriedade como forma de acesso, pois a participação no ENEM 
passou a ser condição obrigatória para participar do processo do PROUNI. Por 
fim, em 2009, o Exame adquire novos contornos de modo a atender também ins-
tituições públicas de Ensino Superior (AFONSO, 2009).

5.5. Motivações e expectativas profissionais quanto à docência

Segundo Santos et al. (2014), o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
foi a primeira opção para o ingresso no Ensino Superior para 60% dos estudantes 
e 24% fizeram essa opção baseados na oportunidade de emprego e salário. No 
entanto, um número relativamente expressivo de estudantes (40%) não escolheu 
Ciências Biológicas como primeira opção de curso. Foram citados cursos como: 
Engenharia Florestal, Medicina, Engenharia Elétrica, Letras e Enfermagem, os 
quais são cursos notadamente mais concorridos, além de substancialmente mais 
onerosos em relação às Ciências Biológicas. Ressalta-se ainda que os cursos de 
Engenharia Florestal e Elétrica, bem como o de Medicina, não são oferecidos por 
esta instituição privada de Ensino Superior do Acre. Assim, provavelmente devido 
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à menor concorrência, facilidade de deslocamento e/ou pelo fato de uma mensa-
lidade mais acessível, esses estudantes acabaram optando por Ciências Biológicas 
em detrimento dos cursos que realmente desejavam. Outro ponto importante 
que deve ser mencionado é o fato de cursos de outras áreas do conhecimento se-
rem citados, comprovando o fato de que muitos estudantes que cursam Ciências 
Biológicas não possuem real identificação com essa área do conhecimento. 

Gonzales et al. (2021) relata que 45,5% dos graduandos em Licenciatura 
em Matemática têm interesse em lecionar e 54,5% pretende ter como ocupação 
a profissão de professor de Matemática na Educação Básica. No entanto, 27,3% 
relataram que já prestaram vestibular para outro curso e nenhum dos entrevista-
dos relatou ter alguma experiência com o magistério.

Segundo o estudo de Santos et al. (2014), 95% dos estudantes pretendem 
conciliar estudo (pós-graduação) e trabalho após a conclusão da graduação e, 
desses, 55% pensam em seguir carreira docente após o término do curso. Dos 
estudantes que pretendem lecionar, 40% declararam que seguirão na docência 
porque gostam de ensinar, não sendo mencionado fator econômico nesta deci-
são. No entanto, a docência nos Ensinos Fundamental e Médio é pretendida por 
somente 5% dos estudantes, enquanto os demais pretendem lecionar somente 
no Ensino Superior. Todavia, uma grande porcentagem dos estudantes (57%) 
não pretende seguir carreira docente por concluírem que não tem vocação ou 
paciência para essa prática. Novamente, o fator salarial não foi mencionado 
como determinante para não escolherem a prática docente.

Atualmente há uma crise no tocante à formação de professores em todo o 
país. O autor afirma que não há uma única disciplina em que o número de pro-
fessores com formação específica seja igual ou superior à demanda e o improviso 
de professores tem contribuído para a crise de qualidade identificada nos exames 
de avaliação de rendimento escolar (Prova Brasil, ENEM, etc.) (RISTOFF, 1999). 
Os dados do Censo da Educação Superior de 2010 revelam, por exemplo, que em-
bora o número de concluintes Bacharéis e Tecnólogos tenha crescido nos últimos 
anos, o mesmo não pode ser dito dos Licenciados, cujo número vem decrescendo. 
Outro dado alarmante é que até mesmo as matrículas nos cursos de Licenciatura 
vêm diminuindo, passando de 1.248.402 em 2005 para apenas 928.748 em 2010. 
É evidente que, com essa tendência, o número de concluintes dificilmente cresce-
rá, a menos que ações mais focadas sejam empreendidas pelo Governo Federal 
em articulada e profunda sintonia com os Estados e municípios (RISTOFF, 2012).

Ademais, a evasão nos cursos de Licenciatura nas universidades (públi-
cas e privadas) de todo país é, por sua vez, excessivamente alta e influenciada 
por vários fatores, desde repetências sucessivas à falta de recursos dos estudan-
tes para se manterem, mesmo para os que estudam em universidades públicas. 
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Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP), há uma necessidade de aproximadamente 235 mil professores para o 
Ensino Médio, particularmente nas disciplinas de Física, Química, Matemática 
e Biologia (INEP/MEC, 2006). Mesmo na região Norte, na qual a remuneração 
dos professores é superior às demais regiões brasileiras, há cerca de 42% de eva-
são nos cursos de licenciatura nessa região (INEP/MEC, 2006).

Contudo, devemos levar em consideração o que afirmam Moreira et al. 
(2012) no artigo intitulado Quem quer ser professor de Matemática?, cujas conclu-
sões podem ser generalizadas para cursos de licenciatura em outras áreas do co-
nhecimento. Segundo esses autores, a profissão de professor, quando comparada 
a outras profissões que exigem um curso superior no Brasil, oferece baixa remu-
neração. Apesar dos discursos dos governantes terem o tom de valorização da 
docência e a rede pública ser o maior empregador dessa profissão, ao confrontar 
a remuneração desse docente do nosso país com a remuneração de outros países, 
percebemos uma considerável desvalorização da profissão. 

A má remuneração não é o único problema em torno da profissão do-
cente. Em uma abordagem mais abrangente, apontada por Moreira et al. (2012), 
as condições de trabalho em sala de aula são preocupantes, uma vez que a vio-
lência física e moral contra os docentes compõe a estrutura desmoralizante da 
profissão, o que leva a um preocupante problema social.

Nesse contexto, a docência é considerada uma ocupação em desenvolvi-
mento quantitativo permanente, em especial no setor público; tal expansão se 
realiza conservando as regulações jurídicas tradicionais, que garantem deter-
minadas condições de ingresso, carreira e trabalho. A ocupação apresenta uma 
heterogeneidade e desigualdades crescentes, sendo que há uma forte deteriora-
ção das recompensas materiais e simbólicas associada à atividade docente. A di-
fusão de certos discursos tais como: “magistério como vocação ou apostolado” 
ou “magistério como um mandato”, que produzem e reproduzem determinadas 
imagens da docência, não facilitam o diálogo e a discussão racional e, menos 
ainda, contribuem para a formulação de políticas integrais e estáveis no tempo 
(FANFANI, 2005).

6. Considerações finais

Baseando-se na literatura consultada sobre o perfil dos graduandos em 
cursos de licenciatura no Brasil, conclui-se que a maioria desses estudantes é 
composta por: I) mulheres; II) estudantes que concluíram o Ensino Médio em 
escolas públicas; III) filhos de progenitores com baixo nível de escolaridade e 
IV) estudantes de classe média-baixa. Além disso, a docência é preterida por 
aproximadamente metade dos estudantes e a principal causa do desinteresse 
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está no fato de esses jovens imaginarem que não possuam vocação ou paciência 
para desempenhar a prática docente. Também foi verificado que os cursos de 
licenciatura são tradicionalmente menos concorridos e, em instituições privadas 
de Ensino Superior, têm mensalidades mais acessíveis quando comparados aos 
mais concorridos (e.g. Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Direito), 
com concentração de alunos pretos e pardos superior à média da sociedade bra-
sileira e com renda familiar que não ultrapassa dois salários mínimos.

Ademais, uma grande parte dos alunos que ingressam em uma graduação 
em licenciatura relatam que não pretendem lecionar. Assim, podemos refletir 
que a escolha do curso não foi motivada pela afinidade docente. Além disso, é 
possível questionar o engajamento desses graduandos com a futura profissão, 
possivelmente tornando-se profissionais frustrados. No entanto, é importante 
salientar que, para aqueles que ainda não realizaram o estágio docente obriga-
tório, a prática em sala de aula poderá influenciar (positiva ou negativamente) a 
decisão de seguir ou não na carreira docente.

Cabe esclarecer que os resultados obtidos neste capítulo não pretendem 
realizar uma generalização demasiada, nem um particularismo absoluto em 
torno do aluno que frequenta o curso de licenciatura em instituições públicas 
e privadas de Ensino Superior no Brasil. O recorte considera que a população 
investigada contém elementos singulares, ao mesmo tempo em que deve tam-
bém expressar problemas e tendências gerais. Desta forma, os resultados foram 
discutidos a partir das informações levantadas, a fim de contribuir para apro-
fundar a discussão sobre o processo de formação docente, face às exigências da 
contemporaneidade.

De todo modo, segundo Ristoff  (2014), o Brasil, começa a migrar de um 
sistema de acesso elitista ao Ensino Superior, rumando para consolidar um sis-
tema de acesso mais permissível às classes sociais mais carentes da população. 
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AS RELAÇÕES COM O SABER E A 
APRENDIZAGEM DO ALUNO DA EJA
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1. Introdução

Este capítulo tem por objetivo analisar  e discutir o saber físico a partir 
de três pilares que embora aparentam estar distanciados, estão na verdade, em 
relação intrínseca e contínua: a linguagem, a corporeidade e a relação com o 
saber – todos pautados numa análise histórico-social-cultural do sujeito. Neste 
sentido, tem-se aqui uma pesquisa-ação composta por três pesquisadores e sete 
alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), Ensino Médio, a qual buscará 
dar contorno ao modo como estes alunos se relacionam com o saber físico e, de 
que maneira, a corporeidade e a linguagem são por eles utilizadas para expres-
sar esta relação. A análise dos dados ora construídos nos dará indícios do rumo 
que a EJA deve tomar para potencializar o ensino de conteúdos complexos que 
exigem destes jovens adultos e adultos maduros, alto grau de abstração.

2. Cada aluno, uma realidade: Introdução às intenções deste trabalho

Neste trabalho, parte-se da premissa de que, antes de mais nada, devemos 
considerar as especificidades e as heterogeneidades do estudante da EJA, que se 
traduz em adultos maduros e em jovens adultos (CARBONELL, 2010), onde os 
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adultos maduros geralmente estão a mais tempo afastados da sala de aula. Cada 
um traz consigo conhecimentos prévios específicos cujos sistemas de valores são 
frutos de experiências da vida cotidiana, de modo que cada “aluno corresponde 
a uma realidade” (CARBONELL, 2010, p.69). Esta realidade é primordial para 
a composição da experiência de vida, uma vez que,

A experiência é [...] é um conjunto de conhecimentos concretos adquiridos 
pelo uso e os contatos contínuos com a realidade. [...] a experiência se de-
fine pela observação dos fatos, nos planos verbal e não verbal ou compor-
tamental [...] observa-se e ouve-se a realidade que se desvenda para captá-
-la da melhor maneira possível em toda sua complexidade [...] (MORIN; 
GADOUA; POTVIN, 2007, p.36).

Infere-se, portanto, que a formação da identidade deste aluno através de 
sua história de vida ocorre no contato com a experiência cotidiana e expressa-se 
por meio de suas interpretações e de sua linguagem, enfim, por meio de suas 
representações. Tal inferência corrobora Neira e Nunes (2008), ao dizerem que

Representar e conhecer são inseparáveis. Na teoria cultural, a represen-
tação está no centro das discussões multiculturais, pois a legitimação de 
representar define as formas de conhecer o mundo. Ou seja, o “real” e a 
“realidade” são construções de cada cultura. Porém, a luta gira em tor-
no do poder de representar, do poder de atribuir sentido [...] (NEIRA; 
NUNES, 2008, p.226).

Sendo assim, compreenderemos aqui, que cada aluno da EJA representa 
simbolicamente suas realidades vividas e historicamente acumuladas também 
por meio da expressão corporal e da linguagem (verbal e não-verbal), de modo 
que nos beneficiaremos parcialmente do campo de estudo da Educação Física 
no que se refere ao uso do conceito de corporeidade.

Analisar-se-á em um primeiro momento, de que forma este “corpo que 
fala” presente na sala de aula superou momentos de fracasso escolar e quais fo-
ram as motivações (as relações com o saber utilizadas) para que suas realidades 
fossem modificadas. Em um segundo momento, faremos uma análise de quais 
dimensões do saber estes alunos lançam mão quando buscam compreender e 
apropriarem-se de conhecimentos físicos.

Para isto, pautaremos nossos estudos em três pilares: Corporeidade, 
Relações com o Saber e a Linguagem, os quais serão brevemente discutidos a 
seguir.

3. Corporeidade, linguagem e relações com o saber: Formas de apropriação 
do mundo

Marcos Neira e Mário Nunes, juntos na obra “Pedagogia da Cultura 
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Corporal: crítica e alternativa” (2008), destacam que a Educação Física é uma 
prática social, construída culturalmente e reproduzida tradicionalmente em di-
versos ambientes e espaços. Mas, reconhecem fragilidades nesta prática.

Neste sentido, afirmam que a Educação Física escolar deverá preocupar-
-se em possibilitar ao aluno uma visão de historicidade capacitando-o a com-
preender a dinâmica das relações sociais nas quais está inserido. E entendem que 
esta inserção ocorre por meio da expressão corporal e da corporeidade.

A expressão corporal, considerada como representação do sujeito a partir 
de construções sociais e culturais que se modificam ao longo da história, ou seja, 
expressão corporal representada por gestos. E a corporeidade, compreendida 
enquanto inserção do ser humano em um mundo repleto de representações: a 
relação do corpo consigo mesmo e com o outro em um ambiente socializador.

Tais relações sociais nas quais o aluno deve inserir-se se traduz em Bernard 
Charlot (2000), na obra “Da relação com o Saber: elementos para uma teoria”, 
à concepção de que o homem ao nascer é obrigado a aprender, devido a várias 
razões e, assim, há uma relação direta e permanente com o mundo, onde o su-
jeito se constrói ao passo em que é construído pelos outros num processo longo 
chamado de educação. Neste sentido, segundo o autor o “saber é construído em 
uma história coletiva que é a da mente humana e das atividades do homem e 
está submetido a processos coletivos de validação, capitalização e transmissão” 
(CHARLOT, 2000, p.63).

Assim sendo, as relações como saber assumem três possíveis dimensões: 
a epistêmica, a de identidade com o saber e a social, as quais colaboram para a for-
mação do sujeito e de seu interesse pelo saber. Nessa ótica, saberes e linguagem 
tornam-se indissociáveis para garantir o exercício das faculdades comunicativas 
entre indivíduos, sem as quais, seria impossível compor a corporeidade de um 
“corpo que fala”.

Desta feita, este trabalho será respaldado pelas contribuições de Mikhail 
Bakhtin na obra “Estética da criação verbal” de 2003 e por Ferdinand Saussure 
em “Curso de Linguística Geral.” (1995). Bakhtin (2003), ao analisar e ressaltar 
a relação entre o herói e o autor, acaba por analisar também as múltiplas vozes 
ideologicamente distintas que compõem uma voz (polifonia) além de criticar o 
equívoco das más generalizações que desprezam o todo do homem por conside-
rar apenas algumas peculiaridades.

Já Saussure (1995), considera a língua enquanto elemento primordial da 
comunicação humana e retrata as funções que a linguagem assume. Para o autor, 
a linguagem é social e é individual e pode ser analisada sob a ótica de signo linguís-
tico como aquilo que dá voz ao conjunto de aspectos que compõem a linguagem.

Pode-se então, verificar que assim como retrata Neira e Nunes (2008, 
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p.227), “os signos não são fixos, pois a linguagem é uma estrutura instável. A 
linguagem por ser uma construção da cultura, sofre a influência dos seus siste-
mas simbólicos”. Charlot (2000) por sua vez afirma que “há uma relação direta e 
permanente com o mundo, onde o sujeito se constrói ao passo em que é construí-
do pelos outros” (MACEDO; GENOVESE, 2010, p.26). Ou seja, o indivíduo só 
aprende quando há uma mobilização em virtude das palavras que desencadeiam 
vínculos com suas vivências (BAKHTIN, 2003).

Diante disto, considera-se neste trabalho, que a linguagem é parte estrutu-
rante da constituição da corporeidade de cada aluno da EJA, ao passo que nas re-
lações que o aluno estabelece com o saber esta corporeidade pode sofrer variações.

4. A pesquisa-ação enquanto potencializadora da relação com o saber na 
compreensão do saber físico – caminhos metodológicos

Contar com a participação e a ação do sujeito da pesquisa pode tornar-se 
um empecilho ao invés de uma contribuição. No entanto, compreendemos que 
quando a pesquisa é do interesse dos ‘sujeitos da pesquisa’ o empenho passa a ser 
inerente aos indivíduos. Desta feita, a pesquisa- ação além de evidenciar aspectos 
estruturais, identifica problemas e sugere, pela pesquisa e ação dos sujeitos, solu-
ções, encaminhamentos para tais problemas ou mesmo, um conhecimento maior.

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo coopera-
tivo e participativo (THIOLLENT, 2009, p.16).

Interessante destacar que, no tocante ao tema da pesquisa, o autor con-
sidera que deve haver um acordo entre participantes e pesquisadores, uma vez 
que um “tema que não interessar à população não poderá ser tratado de modo 
participativo. Um tema que não interessar aos pesquisadores não será levado a 
sério e eles não desempenharão um papel eficiente” (THIOLLENT, 2009, p.56).

Sendo assim, corroborando Neira e Nunes (2008) acredita-se, aqui, que faz-
-se imperativo criar alternativas educativas e transformadoras que venham garantir 
a disseminação de saberes que levem ao estímulo da linguagem em consonância 
com a corporeidade presente dentro do ambiente escolar. Entende-se que propor 
uma pesquisa conjunta, onde os alunos podem ter acesso a perspectivas teóricas 
a respeito de suas próprias aprendizagens é uma forma de criar tais alternativas.

Assim sendo, o processo de seleção dos participantes, como orienta 
Thiollent (2009) não priorizou quantidade, mas qualidade. O convite foi esten-
dido a vários alunos, no entanto, somente aqueles que manifestaram o desejo de 
compreender e participar ativamente da pesquisa foram inseridos. Optou-se por 
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poucos alunos representantes de cada turma da EJA, 07 (sete) no total, sendo 03 
(três) do 1º Período, 02 (duas) do 2° Período e 02 (duas) do 3° Período – todos 
identificados de forma a preservar suas identidades (de A até G).

Utilizou-se de diferentes dinâmicas e instrumentos de coleta de dados, 
considerando- se que na pesquisa-ação,

Utiliza-se de técnicas de coleta e interpretação dos dados, de intervenção 
na solução de problemas e organização de ações, bem como de técni-
cas e dinâmicas de grupo para trabalhar com a dimensão coletiva e in-
terativa na produção do conhecimento e programação da ação coletiva 
(BALDISSERA, 2001, p.7).

Sendo assim, inicialmente foi discutido junto aos alunos selecionados as-
pectos gerais dos referenciais teóricos adotados e entregue uma resenha crítica 
da obra de Bernard Charlot com um estudo dirigido visando melhor compreen-
der o modo como a teoria de Charlot seria internalizada pelos mesmos. Buscou-
se também oportunizar um momento de investigação, incitando-os a pesquisar 
mais informações sobre o autor, e de apropriação de um dos referenciais teóricos.

Os alunos da EJA “clamam por uma aprendizagem significativa, com 
aplicabilidade real no presente e no futuro. [...] algo que oportunize refletir, inte-
ragir, elaborar hipóteses e tomar suas próprias decisões” (VIANA, 2011, p.238). 
Para tanto, nada mais adequado do que incluí-los como co-autores de uma pes-
quisa que investigue suas aprendizagens e suas relações com o saber.

Foi solicitado, ainda, em um segundo momento, que cada aluno elabo-
rasse uma carta contando a história de sua vida escolar para que fosse possível 
analisar mais detidamente suas histórias de superação do fracasso escolar. Esta 
etapa da pesquisa teve como objetivo aproximar os pesquisadores das realidades 
vivenciais, das experiências escolares de cada aluno participante.

Em um terceiro momento, foi feita uma reunião para troca de ideias a res-
peito do texto lido, discussão mais aprofundada dos demais referenciais teóricos 
no que se refere à corporeidade e à linguagem, bem como dos procedimentos 
próprios da metodologia de pesquisa-ação. Este círculo de pesquisa buscou pro-
curar confrontar as informações por eles produzidas visando a verbalização dos 
conhecimentos em um ambiente socializador.

Após estas discussões, foi passado um questionário visando investigar a 
relação dos alunos com os saberes físicos. Este questionário tinha como objetivo 
instigar a percepção dos mesmos sobre a forma que representam para si mesmos 
as realidades de suas aprendizagens dos conteúdos físicos, de modo geral. 

O papel do professor, no contexto da pesquisa-ação deve ser daquele que 
cuida da aprendizagem, pois “cuidar da aprendizagem toma o rumo da forja da 
autonomia” (DEMO, 2009, p.31). Ou ainda como afirma Viana (2011),
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Ser educador da EJA implica estar preparado para o novo, para pesquisar e 
entender os processos de mudança pelos quais passam os alunos, a comuni-
dade, o mundo. É preciso se sensível e fomentar o “eu” dos educandos no 
sentido amplo: cognitivo, afetivo, social, psicológico (VIANA, 2011, p.241).

E, justamente nesta perspectiva de tentar delinear as relações com o saber, 
é que a reunião de todos estes dados analisados à luz dos conceitos de Neira e 
Nunes (2008), Bakhtin (2003) e Saussure (1995), buscarão definir o escopo do 
estudo da relação com o saber (CHARLOT, 2000) dos alunos no que se refere 
aos saberes físicos.

5. Corporeidade e linguagem na construção social do saber social e físico

Tanto para Bakthin (2003, p.205), ao dizer que “aprender a falar é aprender 
a estruturar enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações isola-
das e, menos ainda, é óbvio, por palavras isoladas)” quanto para Saussure (1995, 
p.22), para quem a linguagem “é social e individual; psíquica, psico-fisiológica e 
física”, corroboram o mesmo entendimento sobre os gêneros do discurso.

Diante de suas afirmações, observa-se a compreensão mútua de que são 
justamente os gêneros do discurso que têm a capacidade de organizar nossa fala 
assim como organizam as formas gramaticais (sintáticas). Isso quer dizer que 
um ser não pode criar e tampouco mudar, sozinho, uma linguagem. Tais con-
siderações vão ao encontro de Bernard Charlot (2000) quando afirma que o ser 
humano desde que nasce se vê obrigado a aprender, para humanizar-se. Enfim, 
existirá sempre a influência da sociedade a fim de construir saberes que contri-
buirão para o aprimoramento dessa mesma linguagem.

Desta feita, ao analisar os discursos dos alunos no encontro de socialização 
das leituras da resenha da obra de Charlot, foi possível verificar que as dificulda-
des de entendimento do texto eram inerentes a todos eles. Porém, com o decor-
rer da discussão, por meio da intersubjetividade coletiva, conseguiu-se elaborar 
compreensões melhores delineadas acerca do referencial estudado. 

Durante o encontro, ao citar excertos de suas cartas como forma de evo-
car análises à luz de Charlot (2000), também conseguiu-se vislumbrar a satisfa-
ção dos alunos em verem-se enquanto indivíduos produtores de conhecimentos, 
conhecimentos estes advindos de suas experiências de vida, de suas superações 
de fracasso escolar.

Os relatos da vida escolar dos alunos possibilitaram uma aproximação 
muito rica da visão de mundo e da forma como se inseriram em um ambiente so-
cializador repleto de representações. Foi possível identificar que “corpo é esse” e 
o que ele tem a nos dizer de suas vivências e perspectivas futuras. 

Diante de um relato apresentado por uma aluna quando se refere à relação 



Educação em Perspectiva:  
Reflexões entRe a teoRia e a PRática

219

de vivência na escola, hoje, a mesma diz:

Hoje, na escola, sinto-me encorajada e muito feliz, pronta para encarar os desafios. 
Escolhi voltar à escola para me sentir alguém muito importante; apesar de ser uma 
pessoa independente, pois tenho a minha profissão (...) Sou muito grata, mas só vou 
ficar completa quando estiver com o meu primeiro diploma nas mãos. (Aluna A, 
2º período da EJA).

Nota-se assim que a representação que a mesma faz da escola e sua rela-
ção com o saber fez com que a escola se tornasse responsável por sua mobiliza-
ção pelo saber, por sua permanência e seu sucesso escolar.

Já a aluna aluna B (1° Período da EJA) entende que seu progresso na vida 
sempre foi fruto de muito esforço e dedicação, ao dizer que “Tenho muitos sonhos 
e metas, sei que não vou conseguir cada um deles, pois nada nessa vida vem de graça e 
muito menos sem esforços”. De igual modo, o aluno Romilson, colega de turma da 
Samara, também reconhece que o estudo é importante “[...] fiquei muito tempo 
sem estudar, trabalhando. Mas via que não estava certo eu parar de estudar, mas não tive 
muitas escolhas. [...] Agora voltei a estudar com ânimo e sem pensar e desistir”.

Questões financeiras e motivos de mudanças feitas pela família também 
foram grandes motivos para que houvesse fracasso e distanciamento destes alu-
nos na escola a ponto de, alguns deles, submeterem-se ao mercado de trabalho 
precocemente. Como foi o caso da aluna C (1° Período da EJA) e da aluna D 
(3° Período da EJA).

Segundo a aluna C, ela sempre foi dedicada e não concordava com as 
reclamações de seus colegas, mas que “em 2004 meu pai que é agricultor, resolveu 
comprar novas terras aqui no Estado e nos mudamos pra cá. [...] E assim, fiquei de 2004 
a 2012 sem estudar”.

Já a aluna D nos relata que,

Quando estava cursando o sexto ano fundamental meus pais resolveram que por 
motivos financeiros mudaríamos para Brasília [...] perdemos eu e meus irmãos 
aquele ano de aula [...] mudamos para Gurupi [...] perdemos mais um ano [...] no 
meio do sétimo ano parei novamente por causa de uma gravidez inesperada [...] em 
2004 consegui terminar o ensino fundamental e então parei novamente, retornando 
só em 2013 [...]. (Aluna D, 3° Período da EJA).

Charlot (2000) ressalta que a experiência, o vivido e a prática escolar, são 
uma maneira de recortar, interpretar e categorizar o mundo social e, neste sen-
tido, o trabalho também se configura enquanto peça chave na interpretação de 
mundo dos alunos da EJA.

E, pelos relatos de alguns alunos, diante de tantas dificuldades, conse-
guiram chegaram à apoteose do sucesso; principalmente os adultos maduros 
(aqueles com idade avançada em relação à série matriculada), que após anos de 
persistência, conseguiram êxito.
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Prova disso é, além dos relatos já citados, são os relatos das alunas da EJA, 
aluna E (3º período da EJA) e aluna F (2° Período da EJA). Segundo a aluna E,

[...] a escola para mim era um mundo novo porque ali eu tinha a oportunidade de 
encontrar as amiguinhas, ver o que elas estavam usando (roupas, calçados, acessó-
rio, etc.). Enfim, era o momento considerado único [...] Num trabalho de conscien-
tização, todos foram levados a crer que o estudo causaria diferença na vida de todos 
daquela comunidade [...] Exerci a função de ajudante na alfabetização dos adultos 
durante o MOBRAL. Fui quase uma professora [...] (Aluna E, 3ª Período da EJA).

Ou ainda, na fala da aluna F, ao dizer “[...] tentei voltar para a escola, mas 
marido e filhos não ajudaram e hoje, aos 54 anos, voltei porque estou pensando em mim e 
não tenho mais marido, e sei que vou muito longe”.

Nestas falas, percebe-se, portanto a constituição do sujeito, tal qual como 
é, capaz de transformar o mundo e a si mesmo através de sua linguagem verbal e 
corporal. Assim, conforme Saussure (1995, p.27) a língua é um “produto social 
da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas 
pelo corpo social para possibilitar o exercício de tal faculdade pelos indivíduos”. 

Em outras palavras, a língua é apenas um instrumento que possibilita 
a comunicação entre os indivíduos e tal comunicação também é expressa por 
meio da expressão corporal dos alunos. Nessa perspectiva para Charlot (2000) 
vai dizer que o sujeito é um ser humano “aberto a um mundo”, “um ser social” 
e “um ser singular”.

É um corpo que fala, que sente, que se faz importante em seu meio. Um 
corpo que possui funções no mundo devido as suas relações com a própria so-
ciedade e assim, age no e sobre o mundo que o circunda. Enfim, “movimento 
humano com sentido, com significado aferido pelo contexto sócio-histórico-cul-
tural em que é produzido” (NEIRA e NUNES, 2008, p.218).

Nesta ação no e sobre o mundo, este sujeito “encontra a questão do 
saber como necessidade de aprender e como presença no mundo dos objetos, de 
pessoas e de lugares portadores de saber, autoproduz-se e é produzido por meio 
da educação” (CHARLOT, 2000, p.33).

E assim, diante da uma visão mais ampliada em relação às representa-
ções de mundo destes alunos da EJA e de suas vivências, pode-se compreender 
melhor de que modo o saber físico é apreendido por eles. Alguns, com mais 
dificuldades outros com mais facilidades, porém todos engajamos no mesmo 
sentimento de superação de seus fracassos escolares, os quais já não são empe-
cilhos às suas aprendizagens.

Desta feita, conforme a análise de suas respostas ao questionário, no que 
se refere a imagem que possuem de um Físico temos que praticamente todos vin-
cularam à uma pessoa envolvida em experimentos, sisudo, sério, faz desenhos 
esquisitos, muito inteligente, que sabe matemática, cálculos, faz descobertas e 
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experiências interessantes. E a maioria, afirmou que os conhecimentos produ-
zidos por um Físico são verdades absolutas, uma vez que estudam fenômenos, 
criam teorias e fazem pesquisas.

Entende-se que tais concepções errôneas, arraigadas desde os estudos ini-
ciais, são fatores negativos que afastam os alunos dos saberes físicos. A Física é 
uma construção humana pautada na realidade vivencial também dos Físicos. É 
uma ciência do cotidiano e deve ser assim entendida.

Antes de estudarem Física estes alunos ouviam, de pessoas conhecidas 
e às vezes até importantes em seu círculo vivencial, que era muito difícil, que 
precisava de muita matemática, que era sem graça. A aluna B resume em suas 
frases o entendimento da maioria dos colegas, ela relata que “[...] sempre ouvia 
outras pessoas dizendo que Física era um horror, pois tinha vários cálculos”. No entanto, 
após iniciar seus estudos, demonstrou estar motivada a estudar esta disciplina 
“[...] tem muitos cálculos que te ajudam a resolver o problema, com o passar do tempo ela 
se tornou muito interessante, pois a cada aula aprendo uma coisa nova”. 

Constata-se que as relações com o saber físico se intensificam à medida 
que os alunos são mobilizados a aprender determinada atividade. E esta motiva-
ção expressa-se por meio da linguagem verbal e corporal. Por meio da corporei-
dade, os alunos da EJA conseguem intervir no mundo à sua volta e mobilizam 
outras pessoas de seu meio.

Para Charlot (2000, p.54-56), “mobilizar é pôr em movimento. [...] é reunir 
suas forças, para fazer uso de si próprio como recurso. [...] é engajar-se em uma 
atividade. [...] A atividade possui, então, uma dinâmica interna [a qual] supõe 
uma troca com o mundo.

Nesta perspectiva, investigou-se também, quais são os objetos-saberes in-
corporados pelos alunos quando do estudo da Física: O que os alunos fazem 
para aprender melhor os conteúdos de Física?

As respostas encontradas foram: pequisa na internet (38%); pesquisa em 
livros didáticos (7%); estudo com os outros colegas (8%); estudo com amigos ou 
parentes (8%); estudo no serviço, colegas (8%) e estudo sozinho (31%). Desta 
feita, observando os dados, conclui-se que das três possíveis dimensões com o 
Saber neste caso, o Saber Físico, todas são utilizadas: a epistêmica, a de identi-
dade do saber e a social.

Segundo Charlot (2000) a questão da identidade do saber se refere ao 
modo como o sujeito internaliza e utiliza esse saber para apropriar-se do mun-
do, para inserir-se no mundo. Isto é perceptível ao constatar-se que 31% dos 
participantes co-autores estudam sozinhos. E, a dimensão social é amplamente 
acessada quando o aluno compreende que o sujeito só existe a partir de sua re-
lação consigo e com o outro, momento no qual 38% dos alunos buscam apoio 
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na internet (campo de vasta socialização de conhecimentos produzidos) para 
potencializar suas aprendizagens.

Já o caráter epistêmico de relação com o saber traz nosso estudo para a 
Unidade escolar, uma vez que “a situação de aprendizado não é apenas marcada 
pelo local e pelas pessoas, mas também por um momento” (CHARLOT, 2000, p. 
67). Assim, conforme as marcações dos participantes da pesquisa, os lugares onde 
mais conversam sobre Física são: na sala de aula (3 marcações), no intervalo das 
aulas (2 marcações) e no corredor (1 marcação). Quando questionados sobre com 
quem mais conversam sobre Física, disseram que conversam com: colegas de sala 
(3 marcações), professores (2 marcações) e com a família (2 marcações).

Sendo assim, a escola torna-se palco de transformação social. Aqui, de-
vem ser desenvolvidas ações interessantes que mobilizem estes alunos a execu-
tarem suas atividades com sagacidade e com consciência. Nossos alunos devem 
ser o tempo todo instigados a verbalizarem suas ideias e a expressarem suas 
representações do mundo, para assim, sentirem-se parte dele. E é o que temos 
buscado fazer a cada dia nesta Unidade de ensino.

6. Considerações finais

As análises foram as mais diversas e nelas, a linguagem mediou a com-
preensão do saber enquanto elemento para a construção do conhecimento e 
expressão das representações de mundo de 07 (sete) alunos da EJA.

Diante dos dados analisados, observou-se que houve vários fatores mar-
cantes para que o “corpo” presente na sala de aula estivesse às margens do fracas-
so que em algumas situações leva à evasão escolar. Mas que, no entanto, a busca 
pelo saber tem direcionado suas ações rumo ao sucesso. Assim sendo, a escola 
deve ser o lugar para a ordenação e reordenação de saberes, buscando promover 
incessantemente o sucesso dos alunos, principalmente no que tange às discipli-
nas que apresentam maior grau de abstração, como a Física.

Entende-se, portanto, que a relação com os saberes Físicos rumo à uma 
melhor apreensão de suas especificidades pelos alunos da EJA deve ser centrada 
em três dimensões: epistemológica, de identidade e social, visando sempre levar 
nosso aluno a (re)pensar suas realidades, pois, conforme Demo (2009, p.97), “A 
obra de arte do professor, é o aluno que sabe pensar”.
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CAMINHOS DE UM PROFESSOR 
EXTENSIONISTA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

PARA QUÊ E PARA QUEM?

Marcos dos Reis Batista1

1. Considerações iniciais

A pandemia de covid-19 que teve seu auge nos anos de 2020 e 2021, e 
chegando a meados de 2022, mostrou para a sociedade brasileira o papel e a 
importância da ciência. Mas, é preciso entendermos ciência não apenas como 
aquelas da área biomédica, mas as demais ciências como a antropologia, a polí-
tica, a própria educação, pois todos os setores da sociedade foram atingidos ou 
abalados pelas mudanças súbitas decorrentes das necessidades colocadas com-
pulsoriamente em alguns aspectos e outras de modo legal para enfrentar a crise 
sanitária provocada pelo novo coronavírus. 

Em meio a esta crise sanitária, consigo visualizar o antes e o depois diante 
das demandas que colocaram em relevo diversas necessidades e ações no âmbito 
universitário brasileiro. Como, por exemplo, o uso de tecnologias digitais das 
quais já fazia uso muito antes da referida crise. Quando tratei acima sobre a 
ciência em ter de ser reconhecida pela sociedade, refiro-me à ciência do homem, 
de sua formação que é a educação. Posso estar até sendo um tanto quanto re-
ducionista; porém, é válido destacar que as instituições educacionais no Brasil 
tiveram que se reinventar diante das limitações ou da nova realidade imposta 
pelas restrições necessários para evitar a propagação do vírus Sar-CoV-2. 

Diante deste cenário acima apresentado, minha intenção neste texto é 
tratar acerca da trajetória de dois projetos de extensão coordenados por mim em 
duas universidades públicas federais na Amazônia brasileira, mais precisamente 
no estado do Pará. Um projeto desenvolvido muito antes do período pandêmico 
e outro entre o referido período. 

O presente texto está organizado em cinco seções, sendo esta introdução a 
primeira. A segunda seção tratará acerca da extensão universitária quanto à sua 

1 Mestre em Letras pela Universidade Federal do Pará (UFPA). É docente de Estudos 
Linguísticos e Metodologia científica na Faculdade de Letras da UFPA. Atualmente é 
doutorando no Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade 
Federal do Norte do Tocantins (UFNT). Lattes: http://lattes.cnpq.br/6662502360756611. 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5168-089X. E-mail: iobrasiliano@gmail.com.
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definição e seu papel no âmbito universitário. Posteriormente, trato das ações ex-
tensionistas que culminaram com a construção do Projeto de Extensão Agenda 
Acadêmica. Já o Projeto de Extensão Escola de Métodos é o tema da terceira 
seção deste trabalho. Na quarta seção respondo à pergunta “Mas, afinal de contas, 
a extensão universitária é para quê e para quem?” no qual busco sintetizar parte 
de minha prática extensionista e, por fim, apresento as fontes completas dos traba-
lhos que serviram de base para esta contribuição na seção de Referências.   

2. Extensão universitária

É sabido no âmbito universitário brasileiro que constitucionalmente a 
extensão faz parte do tripé formativo da universidade, constituído por ensino-
-pesquisa-extensão. Assim, podemos entendê-la de diversas formas, como a rela-
ção universidade e comunidade, laboratório teoria e prática, entre outras tantas 
denominações. 

Mas, é preciso voltarmos um pouco no tempo e entender que a extensão 
não partiu de uma simples vontade de deixar as instituições universitárias pró-
ximas das mais diversas comunidades externas. A reforma universitária é apon-
tada por Nogueira (2005) como um dos pontos a serem considerados diante do 
que temos hoje de ações universitárias. Assim, a promulgação da Lei Básica da 
Reforma Universitária (Lei nº 5.540/1968), estabeleceu que

[...] as universidades e as instituições de ensino superior estenderão à co-
munidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades de 
ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes’ (Artigo 20) e 
instituiu a Extensão Universitária. Os termos dessa institucionalização 
foram os seguintes: ‘As instituições de ensino superior: a) por meio de 
suas atividades de extensão proporcionarão aos corpos discentes oportu-
nidades de participação em programas de melhoria das condições de vida 
da comunidade e no processo geral do desenvolvimento [...]’ (Artigo. 40) 
(NOGUEIRA, 2005, não paginado).

Desse modo, há de se considerar que a extensão universitária visa a ser 
mais uma via para a construção do sujeito acadêmico que se encontra em for-
mação primária – aquela universitária – e partirá após a conclusão de seu curso 
na atuação no meio social. Para tanto, esse olhar que a extensão traz ao futuro 
profissional colabora significativamente para uma percepção e sensibilização 
diante das demandas sociais necessárias para mudanças estruturais e até – por 
que não? – diante da mentalidade coletiva que muitas vezes se deixa levar pelo 
senso comum mítico e segregado. 

Tempos antes da promulgação da Constituição brasileira, em 1988, no 
ano de 1987, o Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação 
Superior Brasileiras (FORPROEX) definiu extensão universitária como: 
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A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de 
mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encon-
trará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um conhe-
cimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão 
um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, 
acadêmico e popular, terá como consequências a produção do conhecimen-
to resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democra-
tização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 
na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo 
dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que 
favorece a visão integrada do social (FORPROEX, 1987, não paginado). 

Nota-se com base na definição acima que a extensão universitária não é 
um âmbito disciplinar, muito menos singular, pois visa dar tanto à comunidade 
quanto aos profissionais envolvidos – docentes e discentes – uma atmosfera plural 
no que trata da formação de um sujeito crítico, profissional e humanizado. Dessa 
forma, podemos visualizar, por exemplo, uma ação extensionista conforme a ima-
gem a seguir de modo dinâmico, pois os círculos menores da figura podem ser 
entendidos em uma dinâmica a se multiplicar em outros tantos aspectos. 

Figura 1 – Dimensionamento de uma ação universitária

Fonte: Nossa autoria.

Gostaria de aproveitar o ensejo e destacar um certo equívoco que noto 
quando se fala de extensão, pois em alguns casos entende-se a pesquisa como 
o local privilegiado para a construção do conhecimento. Porém, é de se notar 
que o conhecimento e os outros tantos saberes fazem parte dos mais diversos 
âmbitos formativos. Para tanto, não apenas nos âmbitos investigativos podemos 
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desenvolver o conhecimento, mas em nossas interações com as mais diversas 
comunidades que com suas demandas em encontro com nossas perspectivas, 
hipóteses e ações colaboram com o crescimento humanístico e intelectual. 

3. Projeto de extensão agenda acadêmica2

Nesta seção passo a tratar acerca do projeto de extensão intitulado Agenda 
Acadêmica. De antemão, é válido destacar que tanto este quanto o próximo pro-
jeto tem espaço na dimensão do tratamento do texto acadêmico e suas vertentes 
pois trata-se de um espaço no qual sempre tive considerável interesse.

Era 2017 quando me lancei aos estudos da metodologia da pesquisa. 
Naquela época atuava como docente efetivo no âmbito da Faculdade de Línguas 
Estrangeiras e Tradução do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará (FALET-Unifesspa), na cidade de Marabá. O aplica-
tivo de mensagens WhatsApp era algo um pouco corriqueiro na minha vida 
– tanto pessoal quanto profissional – e eu já havia realizado tarefas acadêmicas 
por meio deste material midiático. Assim, vale voltar ao ano 2014 quando – por 
motivos de recuperação de alguns problemas de saúde – tive que me comunicar 
com discentes que se encontravam a mais de 1.000 km de minha residência. 

Para ficar mais claro, no ano de 2014 fui admitido como docente efeti-
vo para o recém criado Instituto de Estudos do Xingu (IEX) da recém criada 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), na cidade de São 
Feliz do Xingu, região sul do estado do Pará. Naquela época, estava me recu-
perando de seções de quimioterapia e alguns sintomas como náuseas e tonturas 
ocorriam e nesse âmbito, passei um certo período afastado das atividades acadê-
micas. No entanto, duas alunas daquele novo instituto iriam começar a trabalhar 
comigo na iniciação científica. Porém, eu morava na capital do estado – Belém 
do Pará – e a cidade de São Felix do Xingu se localiza a exatos 1.039 km, local 
onde as acadêmicas residiam. Logo, precisávamos de um meio para se comuni-
car de modo efetivo buscando a preparação de alguns conteúdos. 

Esse meio de contato para orientações, conversas acadêmicas e materiais 
poderia ser realizado via correio eletrônico. No entanto, percebemos outro supor-
te que nos daria mais agilidade e funcionalidade para nossos interesses e, assim, 
consideramos o WhatsApp um potencial aplicativo para tal tarefa. Desse modo, 
iniciamos um diálogo acerca dos princípios da metodologia da pesquisa e demais 
ações discentes para que as acadêmicas pudessem, então, ter êxito nas suas tarefas. 

2 Uma outra versão acerca deste projeto foi publicada na seguinte referência: BATISTA, M. 
dos R. Do whatsapp para a sala de aula e da pandemia para diversos âmbitos; experiências 
de um docente entre o papel e o digital. NAVES, L. M.; ROCHA, B. B. da; IVANICSKA, 
R. F. (org.). Caminhos do Educador: perspectivas entre as teorias, as práticas e os saberes. 
Itapiranga: Schreiben, 2022. p. 219-232.
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Ao considerar uma breve caminhada dos anos de 2014 até 2017, alguns 
recursos foram implementados no referido aplicativo. Apesar de tal situação, 
utilizamos este material midiático por um período de dois anos. Já em 2017, 
passei a atuar como docente efetivo na cidade de Marabá e outras demandas se 
mostraram necessárias para os âmbitos formativos nos quais trabalhava.

Em uma conversa com um estudante de um determinado curso da referida 
universidade, ele me relatava das suas dificuldades em organizar seu trabalho final 
de curso, tanto textual, discursiva quanto formativamente. Para tanto, tal diálogo 
me fez a pensar sobre a necessidade de planejar estratégias e mecanismos que co-
laborassem não apenas com aquele acadêmico, mas com outros que sentissem as 
mesmas dores. E para concluir a inquietação que tal conversa me causou, um outro 
acadêmico de uma outra instituição de ensino superior, via conversa pelo referido 
aplicativo, sugeriu a ideia de pensar uma atividade acadêmica pelo WhatsApp. 

Estes dois fatos me deixaram inquieto e reflexivo quanto à minha práti-
ca – se é que posso chamar assim – docente. Então, algumas perguntas vinham 
à mente como, por exemplo: como fazer uso de um aplicativo de mensagens 
rápidas para um âmbito formativo como a construção de um trabalho final de 
curso? Para tanto, alguns autores colaborariam com minhas reflexões quanto à 
construção e planejamento de um caminho metodológico no âmbito educacio-
nal ao apontarem a necessidade do reconhecimento da realidade e suas maté-
rias-primas (FREIRE, 2019; NOVOÁ, 2003; TARDIF, 2014).

Dessa forma, durante certo período pensei sobre como avançar quanto 
ao uso daquele aplicativo além do compartilhamento de mensagens em escrita 
e em áudio. Então, partimos para a prática. Aqui vale ressaltar que naquela 
época pouco se falava – em língua brasileira – sobre o uso de aplicativos móveis 
para o ensino de alguma disciplina. Passei a testar os recursos do WhatsApp, 
que naquela época eram bem mais simples se comparado ao ano de 2022, pois 
podíamos fazer uso de mensagens escritas, em áudio e também o envio de links 
de internet e de alguns documentos. 

Finalmente, partir para a oferta de um minicurso sobre as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para trabalhos acadêmicos. 
Tratava-se de um grupo de estudantes que receberiam instruções e materiais acerca 
dessas normas que orientam a formatação de documentos para fins universitários. 

Vale aqui atentar que as referidas normas não têm poder de lei. Assim, uti-
lizamos de modo voluntário e frequentemente nos deparamos nas mais variadas 
instituições acerca de tais orientações. A referida Associação foi criada no ano 
de 1940 a partir da união de dois laboratórios de cimento que funcionavam nas 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Tal instituição é o único foro normativo 
brasileiro e organiza um número considerável de normas para os mais variados 
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setores da sociedade, um deste é o espaço acadêmico. Ao todo, podemos con-
siderar em torno de 13 normas que orientam os trabalhos acadêmicos em nível 
brasileiro.3 Assim, é necessário lembrar aqui que tais normas não são editadas 
anual ou bianualmente como alguns profissionais afirmam. Existe um processo 
de no mínimo cinco anos para que uma determinada norma passe por revisão 
e se torne – ou não – uma nova edição. No entanto, como cada norma possui 
uma determinada data de publicação, existe a falsa ideia de que a conhecida 
“ABNT” muda todo “santo” ano. Para tanto, é fundamental um conhecimento 
de fato acerca da sua funcionalidade junto às publicações e notícias nos canais 
de divulgação da referida associação.4 

Retorno à constituição do minicurso via WhatsApp sobre as normas da 
ABNT. Hoje,5 para minha surpresa, aos escrever este texto que espero que cola-
bore com as reflexões de outros docentes quanto ao uso deste aplicativo, reco-
nheço que a ânsia de colaborar com aqueles estudantes que estavam ansiosos em 
encontrar um canal para tratar de suas dúvidas, equívocos e desorientações me 
fez criar a referida atividade sem o devido planejamento, restringindo apenas a 
construção de slides que ofereciam exemplos de como organizar o texto acadê-
mico. Penso, contemporaneamente, que não se tratava em si de um minicurso, 
mas de uma oficina na qual docente e discentes estavam construindo materiais 
para organizar seus textos de modo normativo. 

Para entender melhor a constituição deste minicurso, passo a descrevê-lo. 
Após a decisão de oferecer gratuitamente por iniciativa própria, independente de 
algum projeto de extensão ou pesquisa, fiz uma chamada por meio do meu perfil 
pessoal na rede social Facebook questionando se algum contato estaria interessado 
em participar de um experimento didático6 sobre as normas da ABNT para traba-
lhos acadêmicos. Então, tive que esclarecer aos interessados que se tratava de uma 
atividade que se assemelhava a um minicurso ou treinamento presencial, porém 
fazendo uso de um grupo via aplicativo WhatsApp. Para minha surpresa houve 
considerável aceitação e curiosidade por parte daqueles que mostraram interesse 

3 Normas da ABNT para o âmbito acadêmico: ABNT NBR 10520.2002 – Citações em 
documentos; ABNT NBR 10719.2015 – Relatório técnico e ou científico; ABNT NBR 
12225.2004 – Lombada; ABNT NBR 14724.2011 – Trabalhos acadêmicos; ABNT NBR 
15287.2011 – Projeto de pesquisa; ABNT NBR 15437.2006 – Pôsteres técnicos e cientí-
ficos; ABNT NBR 5892.2019 - Norma para datar; ABNT NBR 6022.2018 - Artigo em 
publicação periódica técnica ou científica; ABNT NBR 6023.2018 - Referências – Elabo-
ração [com duas erratas em 2020]; ABNT NBR 6024.2012 – Numeração progressiva das 
seções de um documento; ABNT NBR 6027.2013 – Sumário; ABNT NBR 6028.2021 – 
Resumo; ABNT NBR 6034.2004 – Índice.

4 Canais da ABNT: www.abnt.org.br; www.abntcatalogo.com.br. 

5 30 de junho de 2022. 

6 Por se tratar de uma atividade experimental, entendi “experimento didático” como termo 
melhor adequado para tal atividade. 
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para tal ação. No entanto, ao expor tal atividade por meio do perfil pessoal na re-
ferida rede social, recebi alguns comentários nada educados de quem nem sequer 
quis se informar do que se tratava. É válido considerar tais comentários pelo teor 
de como o referido aplicativo era visto na interpretação de alguns sujeitos.7 

Aqui preciso fazer uma ponte entre os anos de 2017, passeando pelos 
anos de 2020, 2021 e até 2022. O aplicativo WhatsApp, assim como várias redes 
sociais, é acusado de ser espaço de compartilhamento de Fake News, injúrias e 
difamação, além de espaço de cyberbulling. No entanto, penso que estes espaços 
midiáticos são feitos por sujeitos, por indivíduos que fazem uso destes canais, 
sendo assim, as redes sociais e aplicativos de mensagens são geridos por mentes 
que estão dispostas ora para ações formativas ora para ações destrutivas. No 
meu caso, tenho a plena consciência que o intuito da referida atividade visa-
va a colaboração no âmbito acadêmico de estudantes que precisavam superar 
o distanciamento tanto geográfico quanto educacional que até então interferia 
consubstancialmente na construção dos trabalhos finais de cursos destes alunos. 

Após a chamada para participação do experimento didático sobre as nor-
mas da ABNT para trabalhos acadêmicos, recebi um pouco mais de 50 pedidos. 
Foi criado um grupo no referido aplicativo e pouco a pouco o citado espaço foi 
sendo alimentado por slides que foram adaptados para o formato de figura jpeg.

Não se tratava de uma aula em formato de áudio enviada em um grupo 
de WhatsApp, mas de um espaço no qual o material era enviado provocando 
a leitura e a interação entre alunos e professor. Assim, a ordem dos materiais 
apresentada seguia uma sequência na qual os estudantes acompanhavam dia-
riamente. O envio se dava entre os horários das 10h às 18h (horário de Brasília) 
e o grupo ficava aberto para interações 24 horas. A duração do experimento 
didático era de mais ou menos 15 dias pois dependia do nível das interações e de 
como o grupo recebia e refletia acerca dos conteúdos recebidos. 

De antemão notei algumas limitações do referido aplicativo. Alguns pelo 
próprio desenho do espaço midiático e outras provocadas pela minha ausência 
de percepção. Assim, passo a indicar tais limites: 

Quanto à avaliação: por se tratar de um aplicativo de mensagens rápidas, 
o WhatsApp não foi pensado para criar mecanismos de verificação de apren-
dizagem, necessitando buscar um meio deste aspecto avaliativo. Para tanto, as 
atividades se resumiram a tratar a atividade como ação (in)formativa sem a re-
ferida verificação. 

Quanto à transmissão: no referido período – ano de 2017 – os recursos 
disponíveis me limitavam ao envio de mensagens escritas e de áudio, além da 

7 Alguns comentários entendiam aquele espaço midiático – o WhatsApp – como um canal 
de vulgaridades e mentiras. 
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inclusão de links de sites da internet. Para tanto, a interação se dava basicamente 
por meio das trocas de mensagens entre o docente e os discentes, além do envio 
dos materiais visuais.

Diante dessas limitações, poderíamos nos perguntar: por que não usar um 
canal no You Tube? Por que não usar o Google Forms para elaboração de exames 
escritos para verificação da aprendizagem? A resposta era muito simples, dese-
java utilizar apenas os recursos daquele aplicativo de mensagens. Dessa forma, 
caberia a mim exercitar a percepção diante de minhas ações, considerar as falas 
dos estudantes e testar outras formas de materiais que colaborassem com o obje-
tivo do experimento que era fomentar os acadêmicos por meio de orientações e 
materiais acerca da construção de um trabalho final de curso quanto ao formato 
textual com o estilo da ABNT.  

Destarte, o experimento didático sobre as normas da ABNT para traba-
lhos acadêmicos que tinha como objetivo oferecer orientações acerca da cons-
trução de um trabalho final de curso, seja monografia ou artigo científico, se 
desdobrou livremente em quatro edições que culminaram na proposta de um 
projeto de extensão no âmbito da Unifesspa. 

Era 2018 quando já me organizava para a constituição de um projeto de 
extensão que trazia as inquietações, avanços e percepções da experiência livre 
ocorrida nos períodos anteriores. Para isso, submeti à apreciação da unidade aca-
dêmica na qual eu fazia parte na época a proposta do projeto de extensão Agenda 
Acadêmica8 que tinha como objetivo oferecer por meio de atividades acadêmicas 
minicursos e oficinas no âmbito da metodologia da pesquisa. A proposição era 
ainda mais ousada, visava não apenas a oferta de formação acerca das normas da 
ABNT, mas englobava orientações quanto à leitura e produção de artigos científi-
cos, elaboração de projetos de pesquisa para TCC, além das normas da American 
Psychological Association (APA), estilo internacional de formatação de textos 
acadêmicos, que vem sendo usado consideravelmente na América Latina, apesar 
de ser publicado no âmbito de uma instituição norte-americana. 

A proposta foi bem recebida por parte do colegiado da unidade acadêmi-
ca na qual eu fazia parte na época e logo passei a executá-la; porém, com um 
diferencial: a oferta das atividades presenciais e outras via WhatsApp. Assim, 
conseguia atender acadêmicos tanto das regiões nas quais a universidade na qual 
eu fazia parte na época abrangia quanto um público além do meu espaço físico. 

As atividades presenciais foram realizadas nos campi de Marabá e de 
Rondon do Pará, ambas cidades onde a Unifesspa possui diversos cursos de 

8 Atuais informações podem ser acessadas em: https://www.facebook.com/agendaacade-
mica.consultoria 
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graduação e de pós-graduação oferecidos em seus quatro campi.9 Assim, todos 
os materiais testados e revisados que fizeram parte dos experimentos didáticos 
supracitados serviram para as atividades e tive a oportunidade de dialogar e 
pensar e repensar as orientações normativas e discursivas. Desse modo, é valido 
considerar do que trato quando escrevo/falo acerca de tais orientações. 

Orientações normativas são aquelas que são apresentadas pelas normas 
da ABNT das quais fazemos uso na preparação e apresentação de manuscritos 
no âmbito acadêmico. Já orientações discursivas são aquelas que desenvolvemos 
a partir dos estudos do texto no âmbito da Linguística textual e, também, de es-
tudos gramaticais contemporâneos (BAGNO, 2012; BECHARA, 2019; KOCH; 
ELIAS, 2016, 2017).    

No que trata da oferta de minicursos e oficinas, conforme já tratado aci-
ma, tais atividades foram elaboradas em dois formatos, um presencial e outro 
via WhatsApp. Vale lembrar que estávamos no ano de 2018 caminhando para 
2019 e nem se pensava na possibilidade de uma potencial pandemia. A organi-
zação das ações se constituía do seguinte modo: era informado via redes sociais 
da oferta de minicursos e oficinas mensalmente e, com isso tanto o público local 
quanto externo ficava atento às inscrições que ocorriam com logísticas diferen-
tes. No caso do evento presencial, bastava o estudante estar presente, partici-
par da atividade e assinar a lista de frequência, tal situação gerava o certificado 
de participação para este. No caso dos minicursos ofertados via WhatsApp, o 
acadêmico deveria fazer contato por meio deste aplicativo informando do seu 
interesse, seu contato era salvo na lista de participantes e o mesmo era adicio-
nado ao grupo no qual ocorreria a referida atividade acadêmica. Em ambos 
formatos não havia a instrumentalização de avaliação pois o maior interesse era 
dar ferramentas e orientações aos discentes com vistas à produção dos gêneros 
acadêmicos necessários às suas ações no espaço universitário. 

Por fim, o projeto foi encerrado no ano de 2019 (1º semestre) com a certeza 
de ter oferecido um espaço no qual havia orientações e proposições metodológicas 
e de escrita acadêmica, assim como um espaço onde os estudantes puderam tra-
zer suas dúvidas, ideias, experiências e mitos. Foram 16 minicursos presenciais e 
outros 20 minicursos via WhatsApp que atenderam mais de 1.000 alunos em um 
período de 2 anos de existência. Com isso, foi possível pensar em uma didática 
não apenas no âmbito disciplinar de metodologia da pesquisa, mas também con-
siderando as realidades dos diversos cursos de graduação e de pós-graduação que 

9 A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) foi criado por meio da 
Lei nº 12.824, de 5 de junho de 2013 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/lei/l12824.htm). Na época da atividade que está sendo descrita, a Unifesspa 
contava com 7 campi funcionando nas seguintes cidades paraenses: Marabá, São Felix do 
Xingu, Xinguara, Rondon do Pará e Santana do Araguaia. 
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foram atendidos neste período curto e denso da Agenda Acadêmica.  

4. Projeto de extensão escola de métodos

A partir da experiência indicada na seção anterior, passo então a tratar de 
um outro projeto em um outro âmbito institucional veio a consolidar ideias an-
teriores e a construir e descontruir outras. Dessa forma, passada a experiência da 
oferta de uso do referido aplicativo de mensagem instantânea, deparei-me com a 
mudança de instituição de ensino superior e uma nova realidade se moldava a mi-
nha frente. Assim, continuei minhas atividades docentes, ainda no mesmo estado 
– Pará –, porém em uma outra região na Amazônia brasileira. Fui redistribuído 
para a Universidade Federal do Pará (UFPA), mais precisamente para o curso de 
Letras do Campus Universitário de Bragança no segundo semestre de 2019. 

Tratava-se de uma nova estrutura, de novos ares tanto acadêmicos quanto 
culturais. Nesse âmbito, propus um novo projeto de extensão, porém nos moldes 
da Agenda Acadêmica pois esta se tornou uma micro empresa organizada por 
um de meus ex-alunos. Assim, para dar continuidade ao trabalho extensionista 
que já havia iniciado, fiz a proposição do projeto Escola de Métodos. 10 

O projeto de extensão universitária Escola de Métodos11 encontra-se 
sua gênese na experiência acumulada no âmbito do projeto anterior – Agenda 
Acadêmica – que foi desenvolvido anteriormente na Unifesspa conforme descri-
ção acima. 

Agora no âmbito da Universidade Federal do Pará, com a aprovação da pro-
posta do projeto de extensão Escola de Métodos12 pelo Colegiado da Faculdade de 
Letras do Campus de Bragança, o referido projeto passou a divulgar sua progra-
mação por meio das redes sociais – Instagram e Facebook. No entanto, tais ações 
não usariam mais o aplicativo de mensagens WhatsApp13 e passariam a oferecer 
minicursos apenas presencialmente nos campi de Bragança e de Capanema, am-
bas cidades no interior do Pará. Outras ações foram realizadas como cursos no 
Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus de Belém da Universidade Federal do 

10 O nome “Escola de Métodos” é baseado no evento “I Escola Discente de Métodos e 
Técnicas de Pesquisa” ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS) organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS-UFRGS) com 
o apoio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH-UFRGS), do Programa de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP) e do Programa de Pós-Graduação em His-
tória (PPGH-UFRGS). Ver https://www.ufrgs.br/escolademetodos/ 

11 Para informações atuais: https://www.instagram.com/escolademetodos/ 

12 O projeto de extensão Escola de Métodos foi criado sob Portaria nº 117/2019 CBRAG de 
17 de agosto de 2019 e renovado pela Portaria nº 082/2020 CBRAG.

13 Vale ressaltar que houve apenas um experimento oferecendo um curso sobre oratória para 
trabalhos acadêmicos realizado no aplicativo Telegram que reuniram mais de 700 partici-
pantes em uma única edição. 
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Pará e no Hospital Público Ophir Loyola, em Belém do Pará. 
Entre os meses de setembro de 2019 e março de 2020, a Escola de Métodos 

ofereceu minicursos presenciais sobre as normas para trabalhos acadêmicos se-
gundo a ABNT, escrita acadêmica, planejamento para apresentação de semi-
nários e trabalhos de conclusão de curso, elaboração de projetos de pesquisa 
e elaboração de artigo científico. Os eventos foram realizados presencialmente 
conforme indicado acima e atendeu em torno de 300 estudantes. No entanto, 
com a pandemia da Covid-19 decretada em março de 2020,14 as referidas ativi-
dades tiveram que ser suspensas. 

Diante de tal situação, WhatsApp e Telegram15 eram terrenos conhecidos 
e explorados pela minha ação docente. No entanto, não se sabia quanto tempo 
seria necessário para medidas que evitassem a propagação do novo coronavírus. 
Em meio a tantas discussões junto à comunidade acadêmica, tanto discentes 
quanto docentes, por vezes me encontrava seguro em definir que as atividades 
deveriam continuar de qualquer modo por meio de plataformas como You Tube 
e até via redes sociais, como as já conhecidas live no Instagram. 

O receio em assumir tal postura encontrava-se em um certo posiciona-
mento no qual se poderia entender a falta de cuidado para com aqueles que não 
tinham recursos tecnológicos pois é necessário considerar que grande parte do 
público conhecido tinha dificuldades com os recursos tecnológicos, tanto acerca 
das funcionalidades quanto da disposição de materiais como tablets, notebook e 
smartphones que pudessem ser o canal a ser utilizado. 

Após esse período de discussões se passaram em torno de dois meses, e no 
dia 24 de maio de 2020 finalmente foi realizado o primeiro webinário da Escola 
de Métodos intitulado “Elaboração de projeto de pesquisa para TCC”. Para a 
realização deste primeiro evento virtual houve a divulgação via redes sociais – 
Facebook, Instagram e WhatsApp – acerca do processo de inscrição que se deu 
via Google Forms e a transmissão se deu via Google Meet. 

O primeiro webinário contou com 43 participantes e esse número cres-
ceu até 120 participantes nos eventos seguintes. Ao todo foram 23 webinários 
transmitidos tanto via Google Meet quanto via You Tube atendendo um núme-
ro superior a mil estudantes. Além destes eventos, a Escola de Métodos ainda 
participou de atividades em outros projetos como o Seminário de Letramento 
Acadêmico (SELA) organizado pelo Laboratório de Produção Textual, projeto 

14 BRASIL. Portaria nº 454, de 20 de março de 2020. Declara, em todo o território nacional, 
o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). Disponível em: https://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-249091587. Aces-
so em: 28 mar. 2022. 

15 Houve alguns experimentos neste aplicativo. Mas, este assunto é material para outra publi-
cação. 
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de extensão do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piauí. 
Além dos webinários, a Escola de Métodos ainda organizou duas sema-

nas acadêmicas nas quais diversos pesquisadores e pesquisadoras das mais varia-
das instituições brasileiras colaboraram por meio de palestras. As duas semanas 
aconteceram, respectivamente, de 13 a 18 de julho de 2020 (I Semana) e de 8 a 
13 de março de 2021 (II Semana). 

É válido, também, lembrar que foi realizada em duas edições, uma no dia 5 
de agosto de 2020 e outra no dia 27 de agosto do mesmo ano a Jornada do Ensino 
Remoto. Este evento teve como objetivo criar um espaço para difusão do uso de 
tecnológicas para estudantes e professores que necessitavam fazer uso adequado 
destes instrumentos no atual cenário provocado pela crise sanitária da Covid-19.  

Por fim, o projeto encerrou suas atividades no ano de 2021 com sua mis-
são cumprida no que diz respeito a servir de âmbito para o encontro também 
tratado na seção que destacou o projeto Agenda Acadêmica. Apesar das seme-
lhanças, os âmbitos, os escopos e o público eram diferentes. Mas, a intenção foi 
de se colocar como canal e espaço para pensar, repensar e se apropriar diante da 
construção de textos acadêmicos. 

5. Mas, afinal de contas, a extensão universitária é para quê e para quem?

Apresentamos nas seções anteriores dois projetos de extensão dos quais 
tivemos a satisfação de planejar e coordenar. Para tanto, é importante colocar em 
relevo que nem tudo foi motivador. Assim, é válido considerar que as tecnologias 
em uso, estas tratadas aqui, não são projetadas para atividades formativas. No 
entanto, é possível fazer adaptações de modo a colaborar com a ação docente. 

É justamente nesta dimensão que vemos que a extensão universitária deve 
ser tratada com planejamento, reflexão e ação. Desse modo, a extensão é para os 
mais diversos escopos, principalmente quando se trata de colocar em voga um 
jogo dinâmico no qual o conhecimento deve ser construído e reconstruído. Desse 
modo, nessa interação comunidade e universidade é fundamental entender que os 
saberes já conhecidos devem ser considerados e os novos saberes respeitados e tra-
tados com o intuito de pensar e repensar o meio social no qual estamos inseridos. 

A extensão universitária é fruto do trabalho daqueles que sabem que o co-
nhecimento deve ser compartilhado, pensado, construído e reconstruído como 
um bem social, um patrimônio da humanidade no qual este âmbito formativo é 
muito mais do que ações. Trata-se de uma oportunidade de ampliação de nossa 
visão tanto profissional quanto pessoal. 

Por fim, a extensão universitária é para o cidadão brasileiro ou estran-
geiro que tanto busca aprimorar seus conhecimentos como partilhar quanto 
aqueles que necessitam desse espaço para entender os diversos saberes pois a 
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Universidade é vida, e ações extensionistas colocam em relevo todo capital for-
mativo-cultural que as mais diversas carreiras acadêmicas têm a oferecer. 
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1. Introdução

O ensino aprendizagem na educação infantil abrange diversas linhas de 
pesquisas, e é pela metodologia de ensino que o educador procura descrever e 
elencar suas práticas, métodos, estratégias, técnicas e ações que contribuem com 
qualidade do ensino.

Este trabalho é um recorte de um projeto de conclusão de curso, que por meio 
de uma revisão bibliográfica qualitativa busca realizar um analise complementar 
que subsidie e promova discussões sobre a ludicidade e a importância dos brinque-
dos e brincadeiras na educação infantil, relacionando teorias, conceitos e estudos de 
autores que embasem e fundamentem o lúdico como prática pedagógica.

2. Desenvolvimento

2.1. O lúdico na Educação

Ao procurar uma definição para a palavra lúdico encontram-se palavras 
que contribuem e complementam seu entendimento; o brincar, brinquedo, brin-
cadeira, tais palavras desencadeiam o correlacionamento com alegria, risadas, 
descontração.
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No dicionário da língua portuguesa de Ferreiro e Terberosky (1997), cons-
ta o verbete lúdico se referente a, ou tem o caráter de jogos, brinquedos e diverti-
mentos. Inúmeros são os autores que afirmam a enorme importância do lúdico 
para o desenvolvimento da educação da criança.

Para Rosseau (1968), as crianças possuem diversas maneiras de ver, sentir 
e pensar que lhes são próprias, e só aprendem através da conquista ativa e real, 
ou seja, quando elas participam e vivenciam um processo que corresponde à sua 
alegria natural.

A educação mais eficiente é aquela que proporciona diversas atividades, 
auto-expressões e participações sociais que envolvam as crianças. A escola deve 
considerar a criança como ser criador, que mediante a estímulos desperta suas 
faculdades produtivas. Assim o educador deve fazer do lúdico instrumento, 
método, auto-expressão e socialização para promover e facilitar a educação da 
criança (ROSA, 2008).

As considerações de Dewey (1952), esboçam que o jogo faz o ambiente na-
tural da criança, ao passo que as referências abstratas remotas não correspondem 
ao interesse da mesma, ou seja, a naturalidade a realidade ligada ao ambiente 
natural influenciará de forma positiva no desenvolvimento seguro da criança.

Dessa maneira, Piaget (1973) evidencia que os jogos não seriam apenas 
uma forma de passa tempo ou entretenimento para gastar energia das crianças e 
folhas de planejamento, o lúdico é arguido como meio de contribuição que en-
riquece o desenvolvimento intelectual. Os jogos e atividades lúdicas tornam-se 
mais significativas à medida que a criança se desenvolve.

A introdução de novos materiais, com a livre manipulação direciona a 
criança a reconstituição, invenções e reinvenções das coisas, exigindo da mesma 
uma adaptação mais completa, e esta só será possível a partir do momento em 
que internamente ela evolui, transformando essa atividade lúdica em algo natu-
ral ligado a realidade natural da criança, que transformará em linguagem escrita 
que é abstrata (TIERNO, 2007).

Para  Weisler e Mc Call (1976)  denotam a importância das atividades lúdi-
cas, ambos afirmam que “o brinquedo consiste em comportamentos ou sequências 
comportamentais, mais dominadas pelo organismo do que pelos estímulos, com-
portamentos esses que parecem ser intrinsecamente mais motivados e realizado 
pelo seu próprio objetivo, e são vividos com relativo relaxamento e afeto positivo”.

O lúdico é amplamente discutido, seja na comunidade cienctifica, por 
psicólogos e educadores, a escola e os professores são incumbidos e devem en-
tão neste momento refletir sobre a importância do lúdico, jogos, brinquedos, 
brincadeiras no desenvolvimento cognitovo e intelectual da criança, levando em 
consideração os benefícios, formas de utilização para linguagem escrita e do 
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conhecimento como todo (ROSA, 2008).
As atividades lúdicas quando bem direcionadas, trazem inúmeros benefí-

cios relacionados a saúde física, mental, social e intelectual.
O lúdico como benefício físico satisfaz as necessidades de crescimento e 

competitividade da criança, este pode ser inserido nos exercícios físicos durante 
o período escolar das crianças até adolescentes. Intelectual e também socialmen-
te o brinquedo ajuda a criança a se soltar, desinibindo-as auxiliando na excitação 
mental que a fortifica nas relações em grupo, trás a ela a oportunidade de mos-
trar-se por inteira, ela simboliza a realidade que ainda não lhe é permitida, que 
não é alcançada, relacionando o real e o eu (ROSA, 2008)

Pode-se incluir também o beneficio didático, as aulas entre quatro pare-
des e o quadro a giz transformam os conteúdos maçantes, ao inserir as brinca-
deiras ou jogos os mesmos tornam-se interessantes chegando mesmo a revelar 
facilidades do desenvolvimento da disciplina. O lúdico, por meio do brincar, 
brinquedos, jogos e brincadeiras torna-se então um procedimento, mais que 
um entretenimento ou passatempo, é um meio indispensável para promover a 
aprendizagem, disciplinar o trabalho do aluno, incutir-lhe comportamentos fun-
damentais para à formação de sua personalidade (ROSA, 2008).

Para Tierno ( 2007) relacionar e estudar as relações entre o desenvolvi-
mento humano e as atividades lúdicas é uma tarefa extremamente complexa,  o 
autor classificou o desenvolvimento em três fases distintas: aspectos psicomoto-
res, aspectos cognitivos, aspectos afetivo-sociais.

Os aspectos psicomotores envolvem várias habilidades motoras, muscu-
lares, manipulação de objetos, aspectos sensoriais e escritas. Os aspectos cogni-
tivos assim como os demais também dependem de aprendizagem e maturação, 
relembrar, associar com as lembranças ou formular e combinar com ideias ante-
riores, propondo soluções e delimitando problemas. Já os aspectos afetivo-sociais 
incluem sentimentos, emoções, sensibilidades, atitudes de rejeição ou aceitação.

O fato em questão é que esses três aspectos correlacionam entre si criando 
uma interdependência uns dos outros, ou seja, a criança necessita dos três para 
tornar-se um individuo completo.

2.2. Teorias do propósito do brincar e das brincadeiras

Existem diversas teorias que nos propõe a prática da reflexão acerca do 
propósito do brincar, da brincadeira e do brinquedo infantil. Muitas destas teo-
rias vão além da justificação da existência da atividade lúdica, por vezes procu-
ram determinar o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, e até mes-
mo especificar a condição histórica que podem vir a explicar o comportamento 
das crianças e educadores no contexto contemporâneo (MALUF, 2004).
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Mesmo existindo uma diversidade de estudos não há uma integração en-
tre os mesmos para formar uma teoria, logo em teoria destaca-se a importância 
do desenvolvimento, há reflexões de diversos teóricos que refletem e justificam 
o fenômeno do brincar reconhecendo sua importância, assim observa-se que em 
sua maioria são evidenciadas os fatores cognitivos e emocionais que direcionam 
a realização das atividades, além da dimensão afetiva que permeia as interações 
sociais durante o brincar.

Johnson, Christie e Yawkey (1999) apresentam uma classificação das teo-
rias dividindo-as em clássicas e modernas, estes dão uma visão geral de como as 
ideias acerca do brincar foram se desenvolvendo até os dias atuais.

As teorias clássicas tiveram origem no século XIX e fazem uma tentativa 
de explicar porque o comportamento de brincar existe e seus propósitos e obje-
tivos baseando-se também numa reflexão filosófica do que em dados empíricos. 
Johnson, Christie e Yawkey (1999) dividem estas em dois pares, a primeira re-
laciona os autores das teorias recreacionais e do excesso de energia, que viam 
a brincadeira como um meio de regulação de energia. A segunda, organiza os 
autores das teorias de recapitulação e práticas, que explicam o brincar em ter-
mos de instintos. 

Assim, os autores de cada um dos grupos apresentavam explicações opos-
tas entre eles sobre como o brincar tem relação com o gasto de energia ou com 
os instintos. O quadro abaixo nos mostra resumidamente estas quatro visões:

Quadro 1: Teorias clássicas da brincadeira

TEORIA AUTOR PROPÓSITO DA BRINCADEIRA

Excesso de energia Schiller/Spencer Eliminar o excesso de energia

Recreação Lazarus Recuperar a energia gasta nas atividades

Recapitulação Hall Eliminar instintos primitivos

Prática Gross Treinar instintos necessários para a vida adulta

Fonte: Johnson, Christie & Yawkey (1999, p.6).

Segundo Johnson, Christie & Yawkey (1999) et al. Schiller e Spencer pela 
teoria do excesso de energia acreditava-se que qualquer energia extra poderia 
gerar o aumento da pressão no organismo para ser gasta, logo o brincar seria 
um meio de expelir este excesso. Este pensamento é muito popular até hoje, a 
maioria das pessoas que veem crianças brincando e correndo incansavelmente 
depois de um período de sedentarismo, como ficar em sala de aula, acaba vendo 
um indício de verdade nesta teoria.

A teoria da recapitulação defendida por Lazarus e citada por Johnson, 
Christie & Yawkey (1999) expondo que Lazarus defende exatamente o contra-
rio, ou seja, ver o brincar como um meio de restabelecer a energia gasta no 
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trabalho. Este gasto gera uma redução de energia que pode ser readquirida atra-
vés do sono ou da participação em atividades diferentes daquelas que gerou 
essa perda, logo o brincar seria um meio ideal para se resgatar a energia gasta. 
Este pensamento também está presente no senso comum, de modo que se uma 
pessoa fica cansada fazendo um tipo de atividade, ela irá ter mais disposição se 
mudar para algo completamente diferente.

No contexto atual, tais teorias e suas releituras evidentemente encontram 
muitos pontos  frágéis e por vezes, são consideradas  ultrapassadas. Johnson, 
Christie e Yawkey (1999) denotam estas teorias trazem uma perspectiva históri-
ca das ideias sobre brincadeiras; muitos destes pensamentos ainda permeiam o 
senso comum sobre o brincar.

As teorias modernas tentam ir além do que simplesmente explicar, porque 
a brincadeira existe, ela têm suas raízes nestas discussões mais antigas, tentando 
também determinar o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, confor-
me verificado no quadro 2:

Quadro 2: Teorias modernas sobre a brincadeira

Teoria Autores Papel da brincadeira no desenvolvimento infantil

Psicanalítica Freud Superar experiências traumáticas; lidar com frustrações.

Cognitivas

1-Piaget

2-Vygotsky

3-Bruner/
Sutton-Smith

4-Singer

1-Praticar e consolidar habilidades aprendidas previamente.

2-Promover o pensamento abstrato, aprender na Zona 
Proximal de Desenvolvimento (ZPD) e autorregulação.

3-Gerar flexibilidade no comportamento e pensamento.

4-Modular a taxa de estimulação interna e externa

Modulação 
da excitação Bateson

Manter a excitação num nível ótimo através do aumento 
da estimulação;
Promover a habilidade de compreender múltiplos níveis 
de significado.

Fonte: Johnson, Christie & Yawkey (1999, p. 9 ).

Segundo o grande autor Freud (1969), psicanalista formulador das teorias 
da psicodinâmica e da terapia psicanalítica do desenvolvimento da personali-
dade, coaduna no sentido de que o brincar tem um importante papel no desen-
volvimento emocional da criança, este pode ter um efeito catártico permitindo 
que a criança se desvencilhe de sentimentos negativos associados com eventos 
traumáticos. Freud aborda o brincar, a brincadeira e o brinquedo como uma 
representação da experiência com significado afetivo na qual a criança repete 
experiências revivendo traumas, sendo assim uma atividade terapêutica.

Para Piaget (1971), além de refletir o nível de desenvolvimento cognitivo 
da criança, é também por meio dos processos de assimilação e acomodação que 
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a brincadeira infantil passa a ser uma forma de enfatizar e colocar em prática 
comportamentos, conceitos e habilidades antes aprendidos, assim ao brincar a 
criança pratica e consolida habilidades recentemente adquiridas. 

Desse modo, para Vygotsky (2000) a atividade lúdica é importante tanto 
para o desenvolvimento emocional e social da criança quanto para o desenvol-
vimento cognitivo, pois promove o pensamento abstrato, a aprendizagem e o 
desenvolvimento da linguagem, a interação com os outros e o autocontrole. 

Vygotsky (2000) demonstra que através do brinquedo ocorre a divergência 
entre os campos do significado e da visão. O brinquedo é o alvo da situação imagi-
nária, ele fornece um estágio de transição neste sentido. Essa possibilidade de uma 
situação imaginária na criança é a primeira já é uma demonstração da autonomia 
da criança em relação às restrições situacionais. Assim para ele os elementos fun-
damentais da brincadeira são: a situação imaginária, a imitação e as regras.

Assim, segundo Bruner (1976) existe uma forma como o comportamento 
de brincar pode promover a criatividade e a flexibilidade. Segundo o autor, ao 
brincar as crianças não se preocupam em atingir metas, elas experimentam no-
vas combinações de comportamentos e estas poderão ser utilizadas para resolver 
problemas da vida real. Ao brincar a criança aprende de forma protegida, tendo 
também função adaptativa, a brincadeira serve também como meio de aquisição 
da linguagem.

Para Sutton–Smith (1986) a brincadeira estimula o potencial adaptativo 
do ser humano além de desenvolver o pensamento simbólico, proporcionando 
um maior desenvolvimento mental para as crianças.

Na teoria de Brunner e na de Sutton-Smith ambas relacionam-se com a 
teoria clássica de Gross (Quadro 1), uma vez que ambas argumentam que o ato 
de brincar prepara a criança para a vida adulta. Entretanto, as duas teorias mo-
dernas consideram que isto ocorre desenvolvendo a flexibilidade e conservando 
este potencial, além de simplesmente praticando habilidades específicas.

Johnson, Christie & Yawkey (1999) et al. Singer (1973) vê na brincadeira 
uma força positiva no desenvolvimento, onde há a otimização do fluxo de 
estimulação interna e externa, experimentando assim emoções de prazer. Na 
teoria de modulação da excitação considera-se que o brincar é originado pela 
necessidade de controle da excitação num nível excelente sistema nervoso central.

O excesso de estimulação, a excitação pode aumentar a ponto de causar 
um desconforto, levando a criança a se engajar em atividades que reduzam a 
estimulação. Esta teoria tem importantes implicações na construção de play-
grounds e brinquedos.

Para os autores Johnson, Christie & Yawkey (1999) et al Bateson (1955) a 
criança brincando opera em dois níveis; as regras do faz de conta e os significados 
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imaginários dos objetos e ações. Consideram ainda que a brincadeira não ocorre 
no vácuo, ela é afetada pelo contexto onde ocorre, o todo é observado e influen-
cia no brincar.

Contudo, as teorias modernas que tratam da brincadeira têm contribuído 
muito para aumentar nosso entendimento sobre este fenômeno. De modo que 
além das teorias clássicas e modernas, recentemente tem-se uma visão sobre a 
brincadeira numa abordagem evolucionária do desenvolvimento infantil, enten-
de-se que brincadeira está presente em toda a espécie e por isso tem um valor 
adaptativo importante, assim como na história evolutiva.

2.3. O papel do educador

Para se ter dentro das instituições de ensino infantil o desenvolvimento de 
atividades lúdicas educativas, é de fundamental importância que se garanta a qua-
lidade na formação do educador e principalmente condições para o mesmo possa 
realizar efetivamente esta tarefa tão importante no desenvolvimento infantil.

A formação do Educador Infantil ganha em real qualidade, se em sua 
base de aprendizado estiverem presentes três pilares: formação Teórica; forma-
ção Pedagógica, formação Lúdica. O conhecimento adquirido e oportunizado ao 
educador é meio transformador das práticas de ensino.

Para Almeida (1987) é o educador que se permite envolver no mundo da 
fantasia infantil, a exploração desse universo exige dele conhecimento teórico, 
prático, capacidade de observação, amor e vontade de ser parceiro da criança 
neste processo.

Com isso o educador pode definir, a partir de uma escolha rigorosa e 
muito criteriosa, as brincadeiras, brinquedos e jogos mais adequados para cada 
criança ou grupo de crianças envolvidas, respeitando assim o princípio básico de 
individualidade de cada ser humano.

Segundo Almeida (1987) a educação lúdica pode ter duas consequências, 
sendo ela bem ou mal utilizada. A autora expõe que a educação lúdica pode ser 
uma arma na mão do educador  despreparado, sendo ela capaz de mutilar não 
só o verdadeiro sentido da proposta, mas servir também de negação do próprio 
ato de educar.

A educação lúdica pode ser para o educador competente um instrumento 
de unificação de libertação e de transformação das reais condições em que se en-
contra educando. Torna-se então uma prática inovadora, desafiadora e possível 
de ser realizada (ALMEIDA, 1987).

Para Rego (1994) o educador infantil abarca as funções de ser um facili-
tador das brincadeiras, sendo necessário saber mesclar momentos onde orienta 
e dirige o processo, com outros momentos onde as crianças são responsáveis 
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pelas suas próprias brincadeiras. O educador deve ainda observar e coletar 
informações sobre as brincadeiras das crianças para enriquecê-las em futuras 
oportunidades. E por conseguinte, sempre que possível deve participar das brin-
cadeiras das crianças para que possa questioná-las sobre as mesmas.

É importante organizar estruturar o espaço de forma a estimular na 
criança a necessidade de brincar, também visando a facilitação da escolha das 
brincadeiras, jogos e brinquedos. Nos jogos de regras o educador não precisa 
estimular os valores competitivos, e sim tentar desenvolver atitudes cooperativas 
entre as crianças, pois o mais importante no brincar é o participar das brincadei-
ras e dos jogos (REGO, 1994).

Para Rego (1994), cabe ao educador infantil respeitar o direito da criança 
querer participar ou não de um jogo. Ele pode até mesmo criar outras situações 
onde o aluno irá auxiliar com materiais, fazer observações, anotações, emitir 
opiniões entre outros.

Em uma situação de jogo ou brincadeira é importante que o educador ex-
plique a todas as crianças de forma clara e objetiva quais são as regras, se for ne-
cessário pode mudá-las ou adaptá-las de acordo com as faixas etárias. Estimular 
a socialização do espaço lúdico e dos brinquedos, criando assim o hábito de coo-
peração, conservação e manutenção dos jogos e brinquedos (ALMEIDA, 1987).

A imaginação infantil deve ser estimulada, para isso o professor deve ofe-
recer materiais, sejam estes o mais simples aos mais complexos, podendo os 
brinquedos e jogos serem estruturados, fabricados, ou ainda serem brinquedos 
ou jogos confeccionados com material reciclado. O tempo dado as crianças para 
que as brincadeiras apareçam, se desenvolvam e se encerrem deve ser suficiente 
(ALMEIDA, 1987).

Para Rizzo (1996) é necessário analisar  e considerar alguns dos aspectos 
necessários para que um bom educador possa realizar  atividade lúdicas com as 
crianças. Segundo a autora, o educador deve ser um líder democrático, que pro-
picia, coordena e mantém um clima de liberdade para a ação do aluno, limitado 
apenas pelo direito natural dos outros, deve atuar em sintonia com a criança 
para estabelecer a necessária cooperação mutua.

Assim, o educador precisa ter antes construído a sua autonomia intelec-
tual e segurança afetiva, delineando as necessidades de forma a alianhar a teoria 
à prática e valorizar o conhecimento produzido a partir desta.

Assim, as teorias conceituais elencadas direcionam a abrir novos horizon-
tes no pensar e executar das ações lúdicas desenvolvidas por educadores infantis, 
almejando que o horizonte de reflexões e questionamentos possam alcançar o 
desenvolvimento real de atividades mais conscientes e seguras.
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3. Considerações finais

A análise teórica elucida o papel do educador no processo de ensino 
aprendizagem infantil ao utilizar o lúdico como estrátégia e metodologia que 
promove a facilitação do ensino das crianças.

O brincar é contagiante, os brinquedos realizam o aprendizado, a criança 
então cresce confiante em si, respeitando o próximo, a natureza, porque é um 
ser psiquicamente estável, intelectualmente funcional e socialmente realizado, 
capaz de continuar evoluindo sempre.

O educador utiliza o lúdico nas diversas atividades como estratégia de en-
sino, e não são apenas uma forma de passatempo, preenchimento de ociosidade, 
ou entretenimento para o gasto de energia das crianças e decoração das folhas 
de planejamento.

Sejam os autores das teorias clássicas, modernas ou evolucionistas é en-
fatico que os autores evidenciam que as atividades lúdicas, trazem inúmeros 
benefícios relacionados a saúde psíquica, física, social e intelectual da criança.

O educador é visto aqui como mediador, facilitador, observador e parti-
cipativo procura determinar o papel da brincadeira e do brinquedo na educação 
infantil, este por sua vez necessita de formação teórica, pedagógica e lúdica além 
de condições para exercer efetivamente esta tarefa tão importante no ensino 
aprendizagem da criança nas diversas fases de desenvolvimento.

O valor monetário dos brinquedos, a sofisticação da brincadeira é insigni-
ficante, as atividades simples e básicas tem em sua essencia a preocupação e res-
ponsabilidade de entreter, despertar o interesse, o imaginário, a alegria de muitas 
crianças. Ensinar de forma simples mas efetiva, buscar os fins sem se preocupar 
com os poucos meios que lhe são oferecidos.

Fazer a diferença sem se acomodar, visar a formação humana por meio 
do desenvolvimento cognitivo, afetivo, brincar e aprender brincando, sorrindo, 
interagindo, socializando.

O estimulo da socialização do espaço lúdico desde que bem orientado 
cria na criança o hábito de cooperação, conservação e manutenção dos jogos e 
brinquedos, mas para isso o educador precisa antes ter construído a sua autono-
mia intelectual e aliar a teoria à prática, valorizando o conhecimento produzido, 
uma vez que seus horizontes de reflexões alcancem o desenvolvimento real de 
atividades mais conscientes e seguras.
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1. Introdução 

Depois de muitos anos de luta do movimento surdo, as políticas linguís-
ticas voltadas para os direitos dos surdos foram um marco para a democracia, 
dando a “possibilidade de respaldo para uma luta que precede o documento le-
gal” (ALBRES; NEVES, 2013, p. 9), tendo a Federação Nacional de Educação e 
Integração de Surdos (FENEIS) como uma das principais organizadoras do mo-
vimento surdo, estabelecendo como meta o reconhecimento oficial da Língua 
Brasileira de Sinais. 

As discussões acerca das políticas sociais, sobretudo linguístico-educacio-
nal, ganharam espaço com o passar do tempo com a ampliação dos movimentos 
sociais em defesa dos direitos da minoria – no que se refere a representação 
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política, não quantitativa. Com isso, avanços com conquistas legais nas políticas 
linguísticas voltadas para a Língua Brasileira de Sinais foram ganhando visibili-
dade. A Lei 10.436/22 e o decreto 5.626/2005 são um exemplo disso, visto que 
vieram para assegurar o reconhecimento da LIBRAS.  

A referida lei, além de trazer reconhecimento oficial para a língua da co-
munidade surda, tornou a LIBRAS uma disciplina obrigatória para os cursos 
de formação de professores, contudo não há uma carga horária mínima, e de 
acordo com Brito (2010), Benassi, Duarte e Padilha (2012) a disciplina possui 
carga horária insuficiente para aprender uma língua multidimensional, não de-
senvolvendo a fluência necessária para a atuação do pedagogo, por exemplo, 
como um sujeito bilíngue.  

O artigo 3º do decreto nº 5.626 que regulamenta a lei de nº 10.436/2002, 
torna a LIBRAS como disciplina obrigatória para os cursos de licenciatura e 
fonoaudiologia e como disciplina optativa para os demais cursos. Contudo, a lei 
não determina a carga-horária mínima para a disciplina, sendo, em sua maioria, 
com uma carga-horária de sessenta e oitenta horas, sendo insuficiente para o 
domínio da língua.

Por meio desta pesquisa pretende-se investigar acerca da formação docen-
te no que diz respeito ao conhecimento da Língua Brasileira de Sinais, fazendo 
uma análise da carga horária da disciplina de LIBRAS e sua ementa na for-
mação de professores no Ensino Superior, buscando compreender se tal carga 
horária é suficiente para formar profissionais bilíngues, a fim de que haja, no 
mínimo, uma comunicação com alunos surdos em sala de aula.  

Esta pesquisa será realizada por meio de um levantamento de dados dos 
desenhos curriculares da disciplina de LIBRAS nos cursos de licenciatura da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA) 
e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), têm seus campus expandi-
dos pelos interiores, portanto abrangem todo o Estado do Pará, contudo o foco 
será o município de Belém e terá como enfoque metodológico a fenomenologia, 
buscando a interpretação de um fenômeno.  

2. Desenvolvimento

2.1. Metodologia: Caminho traçado 

Realizou-se neste estudo uma pesquisa do tipo bibliográfica com base em 
uma abordagem de cunho qualitativa, que, segundo Chizzotti (2003), tem uma 
relação com um fato e com pessoas, buscando a compreensão da formação de 
profissionais no que se refere ao conhecimento da LIBRAS.  

Assim entendeu-se que este tipo de pesquisa, fundamentando-se em Mélo 
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(2015), é de essência fenomenológica, pois buscou compreender as experiências 
de vida e as diferentes concepções de mundo dos sujeitos envolvidos com o fe-
nômeno estudado. 

Na coleta de dados se fez, no primeiro momento, um levantamento teó-
rico acerca dos cursos de licenciatura das Universidades públicas do município 
de Belém; Em seguida dos autores que abordam a formação de professores em 
LIBRAS na educação básica e logo a leitura, análise e interpretação dos dados. 

3. História da educação de surdos: A origem da Libras 

Necessário fazer uma breve contextualização da história da educação de 
surdos, da qual tem início, de acordo com Strobel (2009), no período da Idade 
Antiga (476 d.C) em Roma e na Grécia, onde os surdos eram vistos como pes-
soas enfeitiçadas e castigadas, sendo um incômodo para a sociedade. Eles eram 
abandonados por suas famílias e condenados à morte. Por outro lado, no Egito 
e na Pérsia acreditava-se que os surdos se comunicavam secretamente com os 
deuses, e em razão disso eles eram respeitados, contudo tinham uma vida inativa 
e ainda não eram educados. 

Na Idade Média (476-1453), na Itália, os monges beneditinos criaram 
uma forma de comunicação por meio de sinais para não violar o rígido voto de 
silêncio, portanto, a Igreja Católica convidou-lhes para educar os surdos. E, no 
período da Idade Moderna (1453-1789), o monge Pedro Ponce de Leon (1510-
1584), na Espanha, criou a primeira escola para surdos, do qual utilizava como 
método a datilologia, a escrita e a oralização. 

A respeito da língua de sinais havia uma grande dicotomia: usar ou não 
usar a língua? Em 1880 houve o Congresso Internacional de Surdos-Mudos em 
Milão, mais conhecido como Congresso de Milão, do qual efetuou-se uma vota-
ção para a escolha do melhor método para a educação de surdos, sendo definido 
o método oral, que visava a “capacitação da pessoa com surdez para a utilização 
da língua da comunidade ouvinte na modalidade oral, como única possibilidade 
linguística o uso da voz e da leitura labial” (BRASIL, 2010, p. 7), sendo proibido 
o uso dos sinais.  

Os surdos viveram uma fase de “isolamento cultural”, termo utilizado por 
Strobel (2009) para relatar o retraimento do povo surdo, resultante da proibição 
do uso da língua de sinais. Abolir o uso de sinais e, consequentemente, a proibi-
ção do seu ensino, resultou em muitos estigmas acerca da língua e da comunida-
de da qual ela está inserida, bem como a sua desvalorização, visto que os surdos 
enfrentaram grandes barreiras em relação a sua educação. 

No período da Idade Contemporânea (1789 até os dias atuais), teremos a 
chegada de Eduardo Huet, professor surdo francês, ao Brasil, em 1855, a convite 
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do Imperador Dom Pedro II.  Huet veio com o objetivo de abrir uma escola para 
pessoas surdas  no  Rio de Janeiro. Em vista disso, em 1857 ele fundou a primei-
ra escola para surdos, chamada “Imperial Instituto dos Surdos-Mudos”, o qual 
hoje chama-se Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. Até antes de 
1880 Huet baseava-se nos sinais metódicos, assim podemos dizer que a LIBRAS 
originou-se da mistura da Língua de Sinais Francesa (LSF) com os sinais já uti-
lizados por surdos de várias regiões do Brasil (STROBEL, 2009). 

4. A formação de professores 

Gesser (2009) afirma que, sejamos surdos ou ouvintes, somos permeados 
por múltiplas identidades e culturas. Portanto, a partir do momento em que igno-
ramos o fato de haver mais de uma identidade e mais de uma cultura, estamos des-
considerando a diversidade e o multiculturalismo que distingue o surdo homem 
da surda mulher, o surdo hétero do surdo homossexual, o surdo paulista do surdo 
paraense. Desta forma, é importante reconhecer a existência desse pluralismo cul-
tural e saber compreender os diferentes espaços culturais obtidos pelos diferentes 
povos. E, além disso, reconhecer suas diferentes identidades, histórias, subjetivida-
des, suas línguas, valorizando suas formas de viver e se relacionar. E compreende-
-se que esses conhecimentos só serão adquiridos de forma considerável por meio 
de formações mais específicas a respeito da língua e sua cultura.  

Ainda que o ensino de LIBRAS seja centrado majoritariamente no ensino 
superior, algumas escolas do ensino regular contemplam a disciplina em seu 
desenho curricular, como no município de Castanhal, localizado no Estado do 
Pará, onde a disciplina de LIBRAS é inserida em seu desenho curricular nas 
escolas municipais para alunos do fundamental I e EJA.   

Ademais, de acordo com Silva e Silva (2016, p. 34) “o êxito da inclusão 
educacional depende da adesão do público e da reestruturação das escolas para 
atender esse público”. 

Outrossim, para que este ensino seja realizado de modo pleno, é necessá-
rio ter em vista que 

pensar no ensino de uma língua de sinais (LS) requer compreendê-la, 
primeiramente, como língua natural situada no âmbito da linguagem e, 
posteriormente, em suas dimensões linguísticas e sociais. Assim, não há 
como investigar o ensino de uma língua sem antes conhecer o objeto desse 
ensino (SANTOS, 2015, p. 48).     

Ou seja, não é somente ensinar a língua sem antes conhecer de fato sua 
origem, sua importância e a cultura na qual ela está inserida, e sim dar subsídios 
para que o seu ensino se dê de forma plena, alcançando tanto os conhecimentos 
teóricos a seu respeito, quanto a sua prática, estabelecendo uma maior interação 
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dos sujeitos dos quais tomam o conhecimento da língua, pois: 

é através da língua ou na relação dos sujeitos com a língua, em diálogos que 
se constituem os saberes. São nas relações humanas e na reflexão sobre os 
conflitos em torno dessa relação que o homem constrói seu saber, na sua 
trajetória de vida, nas relações sociais, afetivas, profissionais e formativas 
(SANTOS, 2015, p. 50).   

Contudo, as propostas de cunho bilíngue no âmbito escolar ainda são 
desafiadoras para os profissionais da educação, onde os mesmos recebem for-
mação referente a Língua Brasileira de Sinais de maneira básica na graduação, 
com uma carga horária que não atende as especificidades desta língua, o que 
se torna uma barreira para o ensino da mesma, uma vez que tudo vai depender 
da formação do professor e as metodologias utilizadas em sala de aula que irão 
proporcionar um bom ensino, pois de acordo com Santos: 

na prática pedagógica, o professor pode acrescentar saberes não explici-
tados nas ementas e planos de ensino, ou, ao contrário, em suas escolhas 
teóricas e metodológicas pode limitar o conteúdo e ocasionar um esvazia-
mento de saber na formação docente (SANTOS, 2015, p. 85).  

Segundo Santos (2015), uma boa formação profissional é muito impor-
tante, e ainda mais importante é a relação que o professor fará com os conheci-
mentos adquiridos, pois, isso irá fazer total diferença em sua prática pedagógica.  

5. Discussão e resultados 

No que concerne a Universidade do Estado do Pará, os professores que 
ministram a disciplina de Língua Brasileira de Sinais são formados em licencia-
tura em pedagogia e licenciatura em letras Libras, com especialização e aperfei-
çoamento em educação especial e são tradutores e intérpretes da língua. 

Em relação à Universidade Federal do Pará, os profissionais que minis-
tram a disciplina de LIBRAS que possuem graduações em pedagogia e LIBRAS, 
também possuem especialização na área e experiência em ensino-aprendizagem 
de LIBRAS para surdos e ouvintes. Os docentes que possuem graduação em 
pedagogia contém proficiência no uso e ensino da língua brasileira de sinais e 
especialização em LIBRAS e educação especial. 

Na Universidade Federal Rural da Amazônia, os professores pesquisa-
dos possuem graduação em letras LIBRAS, bem como especialização e expe-
riência na área. Esses docentes também possuem especialização em educação 
especial, em atendimento educacional especializado (AEE) e experiência na 
educação de surdos. 
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5.1. Ementa e carga horária da disciplina de Libras

Quadro 1: Carga horária da disciplina de Libras/UEPA

Cursos de licenciatura da UEPA Carga horária da disciplina de LIBRAS

Licenciatura Plena em Pedagogia 80h

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa 80h

Licenciatura em Letras – Língua Inglesa 80h

Licenciatura em Matemática 80h

Licenciatura em Ciências Naturais 80h

Licenciatura em Ciências da Religião 80h

Licenciatura em Filosofia 60h

Licenciatura em Geografia 60h

Licenciatura em Ciências Sociais 60h

Licenciatura em História 60h

Licenciatura Plena em Educação Física 60h

Licenciatura em Música 40h

Pedagogia Bilíngue 3.300h
Fonte: Os autores (2021).

Com base no quadro 1 temos a representação do desenho curricular das dis-
ciplinas de LIBRAS da Universidade do Estado do Pará (UEPA), da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 
tendo a UEPA uma carga horária de 80 horas para seis cursos: Licenciatura 
Plena em Pedagogia, Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa, Licenciatura 
em Letras - Língua Inglesa, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em 
Ciências Naturais e Licenciatura em Ciências da Religião.  

A carga horária mínima da disciplina está voltada somente para o cur-
so de música, com 40 horas. Ademais, os cursos de Licenciatura em Filosofia, 
Geografia, Ciências Sociais, História e Licenciatura Plena em Educação Física 
possuem uma carga horária de 60 horas em seu desenho curricular. 

Quadro 2: Carga horária da disciplina de Libras/UFPA

Cursos de licenciatura da UFPA Carga horária da disciplina de LIBRAS

Licenciatura em Física 68h

Licenciatura em Pedagogia 68h

Licenciatura em Química 68h

Licenciatura em Língua Portuguesa 68h

Licenciatura em Inglês 68h
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Licenciatura em Filosofia 68h

Licenciatura em Música 68h

Licenciatura em História 60h

Licenciatura em Geografia 60h

Licenciatura em Ciências Sociais 60h

Licenciatura em Ciências Biológicas 45h

Licenciatura Integrada em Educação em Ciên-
cias, Matemática e Linguagens 45h

Licenciatura em Educação Física 34h

Licenciatura em Matemática 34h
Fonte: Os autores (2021).

De acordo com o desenho curricular dos cursos de licenciatura da 
Universidade Federal do Pará– UFPA a disciplina de LIBRAS possui uma 
carga horária máxima de 68 horas para os cursos de Licenciatura em Música, 
Física, Pedagogia, Química, Língua Portuguesa, Inglês e Filosofia. A carga-ho-
rária mínima da disciplina, de 34 horas, encontra-se nos cursos de licenciatura 
em Educação Física e Matemática. Também há a carga-horária de 60 horas 
para os cursos de Licenciatura em História e Geografia; E uma carga-horária 
de 45 horas para o curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, 
Matemática e Linguagens e Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Esse curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem duas disciplinas 
da área da língua de sinais, uma chamada Noções Básicas de LIBRAS, com 
64 horas, e outra chamada LIBRAS, com 45 horas, sendo ambas as disciplinas 
optativas, o que é antagônico ao artigo 3º do decreto nº 5.626 que regulamenta 
a lei 10.436/2002, na qual torna a LIBRAS uma disciplina de cunho obrigatório 
para os cursos de formação de professores. 

Os cursos de Licenciatura em Educação Física e Matemática têm apenas 
34 horas de carga-horária na disciplina de LIBRAS, em vista disso, uma forma-
ção com essa carga-horária contemplaria quais informações a respeito da língua 
para que o profissional se tornasse apto para uma comunicação com um aluno 
surdo em sala de aula? Além da carga-horária ser insuficiente, a ausência de for-
mação continuada acerca da LIBRAS se torna um problema, advindo da falta 
de interesse dessa formação por parte dos profissionais, que podem fazer cursos 
livres a respeito da língua para uma formação mais específica, aprofundando-se 
em informações não explicitadas na disciplina ofertada no ensino superior. 

E como afirma Quadros e Schmiedt (2006), é necessário haver respeito 
acerca da diferença linguística e sociocultural, uma vez que “as línguas expres-
sam as culturas, os valores e os padrões sociais de um determinado grupo social” 
(QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p.13) 
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Quadro 3: Carga horária da disciplina de Libras/UFRA

Cursos de licenciatura da UFRA Carga horária da disciplina de LIBRAS

Licenciatura Plena em Computação 68h

Licenciatura em Ciências Biológicas 68h

Licenciatura Plena em Pedagogia 68h

Licenciatura Plena em Letras com Habili-
tação em Língua Portuguesa 34h

Fonte: Os autores (2021).

A Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, assim como a UFPA, 
também tem em seus cursos de licenciatura uma carga-horária máxima de 68 ho-
ras para a disciplina de LIBRAS que são destinadas aos cursos de Licenciatura 
Plena em Computação, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura Plena 
em Pedagogia. A carga horária mínima da disciplina encontra-se somente no cur-
so de Licenciatura em Língua portuguesa, com apenas 34 horas.  

Com base nas informações a respeito da formação dos professores que 
ministram a disciplina de LIBRAS, é notório que a formação desses profissio-
nais está totalmente voltada para o campo da LIBRAS, que além das suas gra-
duações, possuem especializações e aperfeiçoamento na área. E ainda que tais 
formações sejam focadas no ensino da língua, o que vai determinar se de fato 
este ensino vai se dá de modo pleno, contemplando toda a completude da língua 
brasileira de sinais, será a ementa da disciplina. 

Quadro 4 – Ementa da disciplina de Libras/UEPA

CURSO DE LICEN-
CIATURA/UEPA

CARGA HORÁRIA 
DA DISCIPLINA

EMENTA DA DISCIPLINA DE 
LIBRAS

LICENCIATURA 
EM PEDAGOGIA 80h

Estudos e complexidades inerentes a lín-
gua de sinais; datilologia; sinais soletra-
dos, sinais classificados, formas varian-
tes dos sinais; aspectos quirológicos da 
LIBRAS; estrutura frasal em LIBRAS, 
morfologia, cultura surda; ponto de en-
contro, hábitos comportamentais; a lín-
gua de sinais no contexto da escola in-
clusiva no Pará; o professor surdo e sua 

relação com o professor ouvinte.
Fonte: Os autores (2021).

A disciplina de LIBRAS no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da 
Universidade do Estado do Pará trabalha bastante a prática da língua, visto que 
em sua ementa há assuntos voltados para tal, como a datilologia, sinais soletrados, 
sinais classificados, formas variantes dos sinais e aspectos quirológicos da língua. 

A disciplina também aborda uma variedade de assuntos teóricos, como 
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a cultura surda, a história da língua de sinais no Pará e a relação do professor 
surdo com o professor ouvinte. 

Com base nesta ementa, nota-se que os assuntos abordados na disciplina 
no curso de pedagogia contemplam a vasta complexidade da língua, uma vez 
que temas teórico-práticos são estudados durante um semestre com 80 horas de 
carga-horária para a disciplina.

Quadro 5 – Ementa da disciplina de Libras/UFPA 

CURSOS DE LI-
CENCIATURA/

UFPA

CARGA HO-
RÁRIA DA 

DISCIPLINA
EMENTA DA DISCIPLINA DE LIBRAS

LICENCIATURA 
EM FILOSOFIA 68h

Perspectivas históricas e conceituais da educação 
de surdos. Aspectos legais e políticos. Processos de 
exclusão/inclusão sociais. Da segregação à inte-
gração. Educação e diversidade, a escola inclusiva 
e os mecanismos de inserção social. Parâmetros e 
estrutura gramatical da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Diferença do alfabeto manual e confi-
guração de mão. Soletração rítmica. Cumprimen-
tos. Números, pronomes, singular e plural. Sinais 
do verbo em LIBRAS. Percepção visual com figu-
ras geométricas com números e letras. Ditado em 
LIBRAS. Frases não verbais. Visitas técnicas às 
instituições educacionais que atendem os PNEE.

LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS
60h

Perspectivas históricas e conceituais da educação 
de surdos. Aspectos legais e políticos. Processos de 
exclusão/inclusão sociais. Da segregação à inte-
gração. Educação e diversidade, a escola inclusiva 
e os mecanismos de inserção social. Parâmetros e 
estrutura gramatical da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Diferença do alfabeto manual e confi-
guração de mão. Soletração rítmica. Cumprimen-
tos. Números, pronomes, singular e plural. Sinais 
do verbo em LIBRAS. Percepção visual com figu-
ras geométricas com números e letras. Ditado em 
LIBRAS. Frases não verbais. Visitas técnicas às 
instituições educacionais que atendem os PNEE.

LICENCIATURA 
EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA
34h

Histórico da Língua Brasileira de Sinais – LI-
BRAS. Língua de Sinais, letramento e identidade. 
A LIBRAS como fator de inclusão social da pessoa 
surda. A LIBRAS no contexto da legislação edu-
cacional. O conhecimento básico de LIBRAS para 
a intervenção do professor de Educação Física.

LICENCIATURA 
EM PEDAGO-

GIA
68h

Proporcionar aos alunos conhecimentos teórico 
práticos do processo histórico que envolve a acei-
tação da língua de sinais como a língua natural 
da comunidade surda, da cultura surda e apren-
dizagem, básica, da língua de sinais brasileira.
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LICENCIATURA 
INTEGRADA 

EM
EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS,  MA-

TEMÁTICA E 
LINGUAGENS

45h

Aspectos  clínicos,  educacionais, sócio-antropoló-
gicos da surdez. Estudos sobre a língua brasileira 
de sinais, destacando-se características básicas da 
fonologia, noções básicas de léxico, de morfolo-
gia e de sintaxe com apoio de recursos audiovi-
suais; Noções de variação. Práticas de LIBRAS: 
desenvolvimento de expressão visual espacial.

Fonte: Os autores (2021).

No que diz respeito à Universidade Federal do Pará, os cursos de 
Licenciatura em Filosofia e Ciências Sociais possuem a mesma ementa da dis-
ciplina de LIBRAS, a qual aborda assuntos teórico-práticos, frisando bastante 
os processos de inclusão e exclusão do surdo na sociedade. Ademais, a ementa 
contém assuntos básicos da LIBRAS, como o alfabeto manual, configuração de 
mão, cumprimentos, números, verbos, dentre outros.  

No que concerne ao curso de Licenciatura em Pedagogia da UFPA, a dis-
ciplina de LIBRAS contém 68 horas de carga-horária horária, abordando conhe-
cimentos teóricos dos quais envolvem o processo histórico da língua de sinais, 
bem como a questão da aceitação da língua como língua natural da comunidade 
surda, abordando também a cultura dessa comunidade. No entanto, a ementa 
do curso de pedagogia não especifica os conteúdos práticos que serão trabalha-
dos, mencionando apenas a aprendizagem básica da língua brasileira de sinais. 

Em relação ao curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, 
Matemática e Linguagens da UFPA, a disciplina de LIBRAS apresenta muitos con-
teúdos teóricos voltados para a os aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropo-
lógicos da surdez, e, sobretudo, assuntos referentes à fonologia, léxico, morfologia 
e sintaxe. O diferencial nesta ementa é que todos esses conteúdos serão trabalhados 
com o apoio de recursos audiovisuais, para uma melhor experiência dos alunos. 

Quadro 6 – Universidade Federal Rural da Amazônia

CURSO DE
LICENCIATURA

UFRA

CARGA HO-
RÁRIA DA  

DISCIPLINA
EMENTA DA DISCIPLINA DE LIBRAS

LICENCIATURA
PLENA EM  LE-
TRAS COM HA-
BILITAÇÃO EM 
LÍNGUA POR-

TUGUESA

34h

Conceito de LIBRAS, fundamentos históricos da 
educação de surdos. Legislação específica. Aspectos 
linguísticos, clínicos e educacionais da língua. Aspec-
tos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da 
surdez. O cérebro e a língua de sinais. Processos cog-
nitivos e linguísticos. Tópicos de linguística aplicados 
à língua de sinais: fonologia, morfologia e sintaxe. 
Uso de expressões faciais gramaticais (declarativas, 
afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas). 
Alfabeto digital e números. Vocabulário (material 
escolar, animais, cores, família, pronomes pessoais, 
demonstrativos, verbos de locação, entre outros).

Fonte: Os autores (2021)
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A ementa da disciplina LIBRAS no curso de Licenciatura Plena em 
Letras com Habilitação em Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da 
Amazônia é bem extensa, com uma diversidade de assuntos que trabalham desde 
o mais básico, como o conceito da língua brasileira de sinais, o alfabeto e vocabu-
lários simples, até mesmo a assuntos mais complexos, como legislações e aspectos 
linguísticos, clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da língua e da surdez. 

Com base nessas ementas, pode-se observar que há pouca carga-horária 
para muito conteúdo, como no caso do curso de Letras com Habilitação em 
Língua Portuguesa da UFRA, no qual possui apenas 34 horas de carga-horária 
para a disciplina e uma ementa bem extensa. O que nos faz perceber que infeliz-
mente todos os assuntos não serão trabalhados de maneira plena durante a dis-
ciplina, o que pode acabar prejudicando a formação desses futuros professores. 

5.2.   Análise qualitativa 

Com base nas análises da carga horária e das ementas da disciplina de 
LIBRAS nas universidades públicas de Belém, observou-se que a Universidade 
do Estado do Pará, quando comparada com as outras duas universidades, é a 
instituição melhor estruturada no que se refere à preparação de professores para 
o conhecimento da língua brasileira de sinais. Além de possuir a maior carga ho-
rária para a disciplina em aproximadamente 50% de seus cursos de licenciatura, 
e todas de cunho obrigatório, a ementa da disciplina visa trabalhar de maneira 
satisfatória a prática da língua e também apresenta muitos assuntos teóricos rele-
vantes, bem como a história da LIBRAS no contexto paraense e a cultura surda, 
assunto importantíssimo quando se está aprendendo uma nova língua. 

Diferente da UEPA, a Universidade Federal do Pará oferta a disciplina 
de LIBRAS de maneira optativa em um único curso de licenciatura, e ademais, 
nos cursos em que a disciplina é obrigatória, sua carga horária mínima chega a 
ser de apenas 34 horas, bem como a Universidade Federal Rural da Amazônia. 
Outro ponto em comum entre essas universidades federais é a questão da grande 
variedade de conteúdos abordados na ementa da disciplina de alguns cursos e a 
baixa carga horária ofertada. 

No que concerne às ementas da disciplina nos cursos da UFPA, elas fri-
sam bastante os processos de inclusão e exclusão dos surdos na sociedade, abor-
dando muitos conteúdos teóricos, não especificando os conteúdos práticos que 
serão trabalhados no decorrer da disciplina. 

O diferencial da UFPA é que em alguns cursos, teoricamente, os alunos 
farão visitas técnicas às instituições das quais atendem surdos, para uma maior 
interação com língua, o que é de extrema relevância, pois como afirma Soares 
(2013), a formação do professor deve oportunizar o contato com vivências na 
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língua de sinais, para um maior conhecimento da mesma, ainda que o autor re-
conheça que somente esse aspecto não seja suficiente para a prática pedagógica, 
visto que o conhecimento a respeito da língua se dá em um conjunto de fatores. 

Com base nessas informações, verifica-se que a problemática da forma-
ção de professores a respeito do conhecimento da LIBRAS encontra-se em sua 
formação inicial, com a disciplina de LIBRAS sendo trabalhada com uma carga 
horária insuficiente, às vezes optativa, e ementas que não abordam toda a com-
plexidade da língua, pois de acordo com Muttão e Lodi (2017), a formação ini-
cial é o reflexo de uma problemática histórica no Brasil, referente a falta de com-
prometimento com a educação, materializada no pouco investimento para essa 
área, na desvalorização dos profissionais da educação e na desconsideração com 
os alunos surdos, como sendo um grupo sociocultural e linguístico minoritário. 

6. Considerações finais

A Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida oficialmente como a pri-
meira língua da comunidade surda brasileira no dia 22 de abril de 2002, pela Lei 
10.436. No entanto, os surdos ainda enfrentam muitas barreiras comunicacio-
nais pela falta de conhecimento da sociedade a respeito da LIBRAS. 

O decreto 5.626/2005 torna a língua como disciplina obrigatória em todos 
os cursos de licenciatura em instituições de ensino superior, visando propagá-la, 
para que a mesma deixe de ser uma barreira para a comunidade surda em nosso 
país. E para isso, é necessário que esta disciplina seja ofertada de modo pleno, 
contemplando todas as especificidades da LIBRAS e da comunidade que a utiliza.  

E ainda que esta disciplina seja obrigatória, o decreto não especifica o con-
teúdo que deve ser trabalhado e nem a carga horária, ficando à critério das insti-
tuições de ensino superior. Com isso, o que foi observado neste trabalho é que a 
carga horária da disciplina de LIBRAS é insuficiente para aprender uma língua 
multidimensional e ementas que não contemplam toda a sua complexidade. 
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1. Introdução 

No Brasil as pessoas surdas se comunicam por meio da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). Em 2002, foi promulgada uma lei que reconhece a Língua 
Brasileira de Sinais como meio de comunicação e de utilização das comuni-
dades surdas no Brasil. Em 2005, foi promulgado um decreto que tornou obri-
gatória a inserção da disciplina de Língua Brasileira de Sinais nos cursos de 
formação de professores para o exercício do magistério em nível médio (curso 
normal) e superior (Pedagogia, Educação Especial, Fonoaudiologia e Letras). 
Desde então, as instituições de ensino passam a se adequar a esses regimentos le-
gais.  Mas, infelizmente, muitas pessoas que utilizam essa língua não conseguem 
comunicar-se de forma clara, em decorrência das variações do léxico dessa lín-
gua, a Libras. Os seus usuário precisam conhecer as variações dessa língua, uma 
vez que em cada região e com as mudanças históricas, a Libras se modificou, e o 
surdo foi tomando posse de novos sinais-palavras, haja vista ser uma língua viva 
e, portanto as variações existentes que formam o léxico são bem complexas, e as 
vezes dificultam o aprendizado da LIBRAS. 

1   Graduada em Letras Libras pela Universidade do Estado do Pará (UEPA).

2 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará. Graduada em Letras Li-
bras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Gestão e Desenvolvimento 
Regional pela Universidade de Taubaté. Professora Assistente IV da Universidade do Es-
tado do Pará. Pesquisadora Colaboradora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 
e Meio Ambiente – GRUPEMA, vinculada a Linha de Pesquisa: Práticas de Inclusão In-
terculturais no contexto da Educação do Campo; Trabalho – educação – gênero: práticas 
inclusivas no mundo do trabalho e-mail: marilene.marques@uepa.br.

3 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará. Mestre em Educação pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora Assistente IV da Universi-
dade do Estado do Pará. Pesquisadora Colaboradora do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação e Meio Ambiente – GRUPEMA, vinculada a Linha de Pesquisa: Práticas de In-
clusão Interculturais no contexto da Educação do Campo; Trabalho – educação – gênero: 
práticas inclusivas no mundo do trabalho. e-mail: terezinha.sirley@uepa.br.
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As variações diatópicas, também chamadas de variações regionais ou 
geográficas, são variações que ocorrem de acordo com o local onde vivem os 
falantes, sofrendo sua influência. Este tipo de variação ocorre porque diferentes 
regiões têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e tradições, esta-
belecendo assim diferentes estruturas linguísticas. Para tanto, foram utilizados 
autores como Quadros, Karnopp (2004), Fernandes (1998), Sofiato et al. (2012); 
Albres (2012), dentre outros que discutem acerca do tema proposto, o objeto de 
estudo desta pesquisa.

O objetivo geral deste estudo prendeu-se em compreender as variadas for-
mas encontradas para o sinal de C-U-P-U-A-Ç-U utilizados pelos usuários da 
LIBRAS da Região Norte do Brasil. E, como objetivos específicos: identificar e 
compreender essas variações linguísticas existentes na LIBRAS; Relacionar suas 
variações linguísticas existentes com o vocábulo a qual pertence, levando em 
consideração as diferenças regionais, e as mudanças históricas.

A discussão sobre variações linguísticas é muito importante pois mesmo 
que algumas variantes não sejam aceitas, o que é algo natural, isso faz parte do 
processo linguístico de qualquer língua, e com a Libras não seria diferente, favo-
recendo mecanismos diversos aos seus falantes.

2. Desenvolvimento

2.1. Língua de Sinais: Onde tudo começa

No Brasil, os surdos começaram a ser escolarizados no Século XVIII com 
a chegada do francês René Ernest Huet, trazido por D. Pedro II. Mas apenas 
os surdos filhos de nobres tinham acesso ao estudo. Conforme Santos (2011, 
p. 29): [...] Huet inaugurou a primeira escola de surdos, na época chamada de 
Imperial Instituto de Surdos-Mudos, hoje conhecida como Instituto Nacional 
de Educação de Surdos – INES, onde alunos surdos de todo o país estudavam 
em regime de internato com o professor francês e quando retornavam para suas 
casas multiplicavam seus conhecimentos, o que tornou essa escola o berço da 
cultura surda e difusão da LIBRAS por todo o país. Esse fato contribuiu para 
consolidar a Língua de Sinais do Brasil. 

A luta pelo reconhecimento da língua, no entanto, não parou. De acordo 
com  Albres (2012) em 1993 uma nova batalha começou, com um projeto de 
lei que buscava regulamentar o idioma no país. Somente em 2002, a Língua 
Brasileira de Sinais foi finalmente reconhecida como uma língua oficial do 
Brasil por meio da Lei de n. 10.436, de 24 de abril.  Assim, ainda segundo a 
autora, a Libras possibilitaria as pessoas surdas  se comunicarem com as outras 
e expressar suas ideias e posicionamentos a respeito de qualquer assunto.
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Segundo Quadros e Karnopp (2004), a Libras é reconhecida legalmente 
como língua, como sistema linguístico legítimo, e não como um problema do 
surdo ou patologia da linguagem. Ela, a LIBRAS, apresenta as mesmas pro-
priedades abstratas da linguagem, porém é complexa em suas especificidades, 
e segundo Stokoe (Apud Dizeu 2014) os sinais não são apenas imagens, mas 
símbolos abstratos, possuindo uma complexa estrutura interior. 

Para Quadros (2004), a LIBRAS é uma língua de modalidade visual-
-gestual, e  possibilita um desenvolvimento completo da linguagem e por con-
sequência acesso as funções cognitivas”. Assim, tem-se que a língua de sinais 
é assimilada pela criança surda em contato com outras pessoas adultas surdas 
ou em contato com adultos ouvintes que dominam a língua de sinais, com o 
propósito de estimulá-la, dando-lhe acesso à linguagem e, consequentemente, 
a oportunidade de comunicação, organização de pensamento e de consciência. 
Essa língua utiliza o canal viso-espacial (canal visual e a delimitação espacial) 
como meio de comunicação, na qual o falante marca com sinais seu espaço de 
interação com o interlocutor. 

2.2. A construção dos Sinais: Estruturando a língua

De acordo com os estudos apontados por (SOFIATO, et al., 2012) as primei-
ras sistematizações de sinais, que aparecem nos contextos monásticos em meados 
do séc. V. tinham por característica o ensino de noviços e a presença de uma ótica 
missionária. Nessa época o objetivo desses sinais era apenas uma tentativa de criar 
uma forma de “configurações manuais parecidas com letras gráficas”. 

Segundo as autoras houve inúmeras tentativas de criação de manuais 
para educação de surdos mostrando a progressão na produção desses. No 
seguinte ponto é apresentada a tradição iconográfica da língua de sinais bra-
sileira onde aparecem obras como “linguagem das mãos de Eugênio Oates 
(1989) e “o dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue: língua de sinais bra-
sileira de Fernando C. Capovilla e Walkiria D. Raphael, (2001)”. Nas obras 
escolhidas apresentam-se dois tipos de suportes para a representação da lín-
gua: o desenho naturalista e a fotografia. Sobre isso as autoras, mais uma vez, 
mostram as dificuldades e limites na produção de textos adequados para a 
transmissão de informação à respeito da produção de sinais, principalmente 
porque não houve a ausência do surdo na produção desses textos e, por con-
seguinte tal falta perpetua a elaboração desses materiais seguindo um padrão 
de modalidade oral.

Um outro ponto discutido por Albres (2012), é sobre os classificado-
res, que são conceituados de “toda produção articulatória manual que toma 
o formato do objeto”. Com isso o texto passa a descrever os quatro tipos de 
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classificadores propostos por Emmorey, sejam eles: classificadores de entida-
de inteira; verbos de instrumento ou manuseio; classificadores de membros e 
descrição geométrico-visual. Em seguida, a autora trata sobre os sentidos dos 
sinais, apesentando diversos entendimentos a respeito disso.

Em relação à variação linguística, é fato que ela apresenta variações 
linguísticas entre surdos de várias regiões do país, como, cariocas, paulistas, 
paraenses, que não são apenas semânticas, mas principalmente fonológicas e, 
em alguns casos, sintáticas. As diferentes maneiras de falar ou sinalizar (pon-
tos de articulação, prosódia) ocorrem em diferenças “visuais”(SOFIATO,  et  
all, 2012) . Um sinal, utilizado na LIBRAS é o ponto de partida para chegar 
a uma palavra, o que faz o falante buscar significantes nessa língua para com-
preender a palavra. Para a autora, os pontos comuns entre as duas línguas é o 
alfabeto digital e os empréstimos linguísticos que existem na Libras, inclusive 
com o uso de expressões faciais, corporais, dentre outros recursos.

2.3. A variação linguística em Língua Brasileira de Sinais 

A variação linguística envolve aspectos de ordem política em relação à 
luta pelos direitos dos surdos e pelo reconhecimento da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras)(SOFIATO,  ett  all, 2012) .  Para as autoras, antigamente, as va-
riações eram muito mais diferentes do que são hoje. Existem comunidades que 
permanecem com sua própria variedade linguística, como se resistissem às mu-
danças históricas e sociais, talvez por considerarem a mudança uma ameaça à 
identidade e a cultura do grupo. 

A variação linguística sofreu mudanças significativas, não apenas geográ-
fica e/ou regional, mas, com  outras formas variantes, segundo (SOFIATO,  ett  
all, 2012) , podem estar relacionadas às produções de indivíduos com diferentes 
formações acadêmicas, apontando, inclusive, possíveis diferenças em relação a 
status linguístico, como as relacionadas a pessoas pertencentes a grupos minori-
tários, ou de grupos de indivíduos pertencentes a diferentes religiões (Católicos, 
Judeus, Muçulmanos, Protestantes) ou, ainda de diferentes gêneros e identida-
des sexuais que compartilham determinados sinais.  
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2.4. Aspectos gerais do fruto cupuaçu 

Imagem 1: A produção de cupuaçu

Fonte: https://www.google.com/search?q=CUPUA%C3%87U+PRODUC%C3%83O

O cupuaçuzeiro é uma fruta nativa de grande importância econômica para 
o Brasil. No Brasil, a produção está concentrada na maioria dos Estados da Região 
Norte. Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima são os maiores produtores da 
fruta no país. A Bahia também tem uma larga produção da fruta. Em 2005, a pro-
dução de cupuaçu no Brasil chegou perto da casa de 200 milhões de frutas. 

O cupuaçu é uma das frutas mais populares do Amazonas. Essa fruta, 
nativa da região, começou a ser cultivada pelas comunidades indígenas como 
fonte primária de alimento na Floresta Amazônica. 

As informações extraídas pelo site de Ministério da Educação-MEC (http://
portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/publica_setec_cupuacu.pdf) informam que 
o cupuaçu é utilizado na culinária brasileira no preparo de sucos, sorvetes, licores, 
cremes, pudins, bolos, balas e bombons. Cientificamente a árvore do cupuaçu recebe 
o nome de (Theobroma grandiflorum) é de médio porte e pertence à mesma família 
do cacau. Suas folhas longas e largas apresentam flores, grandes e de cor vermelha 
escuro. Os frutos são grandes, redondos, com casca dura e lisa e de cor marrom es-
curo. As sementes massudas ficam envoltas por uma polpa branca. 

O cupuaçu quando maduro, cai e, por isso, não precisa ser colhido, e não 
adianta retirá-lo da árvore, antes destas etapas de amadurecimento. A polpa, 
carnuda, é removida e as sementes são lavadas. Depois de processada, a polpa é 
congelada e comercializada. 

Ressalta-se que de suas sementes é extraída a gordura para produção de 
alimentos e a casca é utilizada para a confecção de peças de artesanato. Se, 
externamente, o cupuaçu é tão diferente do cacau, apesar de ambos carrega-
rem o mesmo nome da família Theobroma, hoje em dia já se sabe que de suas 
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gordurosas sementes é possível extrair uma pasta semelhante àquela com que se 
produz o chocolate e a manteiga de cacau. 

Um fator interessante, e que por muitos, ainda é desconhecido ((http://por-
tal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/publica_setec_cupuacu.pdf), é de que o cupua-
çu é conhecido mundialmente como cupulate, o chocolate feito a partir da semente 
do cupuaçu tem vantagens. Uma delas é o menor preço – um terço – da gordura uti-
lizada para a formulação do cupulate. Além disso, segundo pesquisadores, o cupua-
çu tem teobromina, uma substância estimulante mais saudável do que a cafeína. 

3. Metodologia: Caminho percorrido

Este estudo se fundamentou em uma pesquisa do tipo Bibliográfica fun-
damentada em uma abordagem qualitativa-descritiva, e   autores que discutem 
acerca do tema, de concepções teóricas já publicadas em artigos acadêmicos, 
livros científicos e artigos de sites que contribuíram para enriquecer as análises, 
uma vez que a intenção é de se conhecer as variações existentes na Libras, bem 
como expor as características que compõe um sinal regional, C-U-P-U-A-Ç-U, 
diferentemente do sinal que se realiza para a sua representação visual.

Diante disso, a pesquisa forneceu uma compreensão mais profunda acer-
ca da variação linguística usada por surdos para o sinal de C-U-P-U-A-Ç-U da 
Região Norte do Brasil, forneceu, também, leituras que possibilitaram um con-
junto significativo de conhecimento a partir do que é a investigação e o mapea-
mento de produções realizadas sobre o tema aqui estudado. 

3.1. Instrumentos de coleta de dados 

No primeiro momento, foi realizada a leitura dos trabalhos publicados 
nos últimos 05 anos e selecionadas as principais teses, dissertações e artigos que 
atenderiam aos aspectos necessários sobre a variação regional da LIBRAS. 

No segundo momento, os dados foram obtidos e representados em qua-
dros constituídos por sinais de cupuaçu e suas variantes da região norte, os quais 
foram demonstrados s analisados e interpretados de forma reflexiva, visando o 
aprofundamento das discussões sobre a temática em questão. A base de dados 
investigada foi: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, 
através do website: << http://bdtd.ibict.br/vufind/>>; https://www.google.
com/search?q=varia%C3%A7%C3%A3o+linguistica+pdf.

4. Discussão e resultados

A variação em LIBRAS proporciona uma maior percepção do mundo 
e uma infinidade de construção de significados, uma vez que, é nesta variação 
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que encontra-se uma condição linguística de alta complexidade, resultante dos 
processos de aquisição da língua, dos aspectos culturais e do impacto político e 
social de tais aspectos na vida dos Surdos. 

Destarte inferir que a LIBRAS é uma língua viva, que está em constante 
construção, seus usuários são os construtores responsáveis de infinitas variáveis 
que surgem ao longo das mudanças históricas: Variações Regionais; Sociais e 
variações e contextuais. 

4.1. Configuração de mãos

As configurações de mãos são exatamente o formato que as mãos assu-
mem e são posicionadas para execução de um sinal em Libras. Embora muitas 
configurações se repitam em diversas línguas de sinais, cada língua de sinal tem 
a sua própria tabela de configurações. 

É importante entender que as configurações não são letras do alfabeto, 
muitas iniciantes, ao estudarem LIBRAS. As letras que usamos na LIBRAS são 
apenas um empréstimo linguístico, e acabam se confundindo por ser oriunda 
das configurações de mãos, e não o oposto. A base da língua não são as letras. A 
base morfológica da libras são as configurações de mãos. Muito importante ter 
isso claro, pois a datilologia não é de fato LIBRAS.

Imagem2: Configurações de mãos

Fonte: https://www.google.com/search?q=74+configura%C3%A7%C3%B5es+de+m
%C3%A3os&rlz

A LIBRAS apresenta uma estrutura gramatical própria, a qual é composta 
por parâmetros principais, conhecidos como: Configuração da(s) Mão(s) (CM); 
Movimentos (M) e o Ponto de Articulação (PA); e parâmetros secundários, 
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que correspondem a Disposição das Mãos; Orientação das Mãos e a Região 
de Contato. Existem sinais que apresentam a mesma configuração de mão, no 
entanto de acordo com os outros parâmetros ou contextos, irão representar sig-
nificados e sinais diferentes.  

Então, a configuração da mão, pode ser segundo Spencer (1993) exata-
mente o “pedaço de palavra” que se juntarmos a outros pedaços formaremos 
uma nova palavra: Configuração de Mão + Ponto Articulação + Movimento= 
PALAVRA, não necessariamente composto pelos 3 pedaços. 

O sinal pode desenvolver com uma ou mais CM’s que se apresentam de 
maneiras diferenciadas, como por exemplo, a quantidade de dedos estendidos 
ou contraídos, mãos fechadas, abertas e etc. É importante dizer que as CM’s 
podem variar de um grupo para o outro, inclusive dentro do mesmo Estado. 

Vejam os exemplos do sinal de C-U-P-U-A-Ç-U utilizado por usuários da 
LIBRAS no Pará na figura abaixo:

Quadro 1: Sinais de C-U-P-U-A-Ç-U usados no Pará

(CM) (PA) (M) Sinal/
Palavra

“V”-”U” 45,44 
na mão direita, e, 
na mão esquerda 

configuração 
em 09, 

simultaneamente;

Espaço 
neutro

reto contínuo-vai e 
vem na horizontal,  
mão direita-45,44 e 
mão esquerda sem 
movimento  com a     

configuração em 09.

C-U-P-U-A-
Ç-U

“V”-“U”-45,44 
na mão direita, e 
na mão esquerda 
configuração em 

“U”-44

Espaço 
neutro

reto contínuo-vai e 
vem na horizontal,  
mão direita-45,44 e 
mão esquerda sem 
movimento  com a     

configuração em 44.

C-U-P-U-A-
Ç-U

Fonte: elaborado por PINHEIRO, Anelise Soares Silva e MARQUES, Marilene dos 
S.(2021).

No quadro 1 observa-se que a diferenciação está na configuração da mão 
passiva.   Ferreira Brito(2003) aponta também como fonema a disposição das 
mãos, o qual pode ser conceituado como a articulação do sinal que pode ser 
realizada por uma ou duas mãos. No último caso, as duas mãos podem se mo-
vimentar para realizar o sinal ou uma das mãos realiza o sinal tendo como PA 
essa mão passiva.  
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Quadro 2: Configuração de mãos com a variação em Porto Velho e Roraima

Fonte: https://docplayer.com.br/88165244-Fundacao-universidade-federal-de-rondonia-
nucleo-de-ciencias-humanas-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-em-letras-mestrado-

academico-em-letras.html

As relações existentes entre as variações linguísticas no contexto da Libras 
com o vocábulo-palavra, deve ser levada em consideração, uma vez que em se 
tratando de questões de variações regionais, que têm como referente o Brasil, 
país com cultura diversificada e plural, diferentes sotaques, certamente que as 
variações linguísticas influenciarão na criação de sinais para o enriquecimento e 
melhor entendimento da Libras por aqueles que fazem uso dessa língua. 

Assim, balizada em Albres (2012) afirma-se que as variações linguísticas na 
Libras é o que diferencia as diversas sociedades que dela se apropriam, inclusive 
tais variações são a marca de cada comunidade surda, pois, muitos sinais são cria-
dos no dia-a-dia usualmente e de acordo com a necessidade de cada pessoa surda. 

4.2. Iconicidade

As línguas de sinais são línguas completas e complexas e expressam uma 
variedade de ideias, seja ela concreta ou abstrata. Neste sentido, são constituídas 
a partir de sinais icônicos, os quais de acordo com Albres (2013, p. 83) podem 
ser definidos como “propriedade das palavras ou dos sinais de tomar como base 
para sua criação as características físicas do referente, parte deste ou o todo, ou 
mesmo a relação cultural que o homem tem com esse referente.” Entende-se 
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então que sinais icônicos são aqueles que tem uma semelhança com o real, 
como por exemplo, o SINAL de C-U-P-U-A-Ç-U conforme as imagens abaixo:

Quadro 3: SINAL DE CUPUAÇU EM BELÉM/PA

DESCRIÇÃO DO SINAL
Configuração de Mão (CM)-45, com a mão direita, 

e, mão esquerda com 09, com a mão direita e 
esquerda simultaneamente;

Ponto de Articulação (PA) – Espaço Neutro
Movimento (M) – reto contínuo (vai e vem) da mão 

com 09.
Orientação(OR)- Palma da mão para baixo.

https://www.google.com/search?q=CU
PUA%C3%87U+ORIGEM

(CM)+(PA)+(M)+(OR)= SINAL (C-U-P-U-A-
Ç-U)

Cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da 
Amazônia (Theobroma grandiflorum, família 
Malvaceae), parente próxima do cacaueiro. A 

árvore é conhecida como cupuaçuzeiro, cupua-
çueiro ou cupu, é uma fruta típica da região norte 

brasileira, muito encontrada nos estados do Amapá, 
Pará e Amazonas.

Género: Theobroma L.
Espécie:T. grandiflorum

Família:Malvaceae

Fonte: elaborado por PINHEIRO, Anelise Soares Silva e MARQUES, Marilene dos 
S.(2021).

De acordo com Charles Sanders Peirce (1999), quando falamos de  iconi-
cidade, é necessário entender que ela é estudada pela semiótica,. O autor escla-
rece que o signo é uma ideia e o mundo onde vivemos está rodeado deles.

[...] para que algo possa ser um Signo (expressão ou representamen), esse 
algo deve ‘representar’, [...] alguma outra coisa, chamada seu Objeto, ape-
sar de ser talvez arbitrária a condição segundo a qual um Signo deve ser 
algo distinto de seu objeto. (PEIRCE, 1999, p. 47).

Observa-se no quadro 3, que o sinal realizado para C-U-P-U-A-ÇU, bus-
cou, assim como afirma o autor representar seu objeto. Na realização deste sinal 
teremos a Configuração de Mão (CM) direita em 45, realizando o movimento 
reto continuo de vai e vem, representando a ação de cortar a fruta, ato este que é 
realizado pelos apreciadores de cupuaçu,  e, ainda com  a mão esquerda em 10, 
representando o caroço da fruta, como se estivéssemos segurando. 

Dessa forma, corroborando com as ideias de Salles (2004), afirma-se que 
a iconicidade presente têm como característica semelhante do sinal em LIBRAS 
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com a fruta, no momento de quando a pegamos e seguramos o caroço para 
cortar e utilizar sua polpa, isto é,  o ícone está em comum representação com o 
objeto. Assim têm-se que a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, por ser uma 
língua de modalidade visuoespacial, a iconicidade está presente em grande parte 
dos sinais e na relação entre a “forma” e o “sentido”.

4.3. Variações Regionais

Para Strobel e Fernandes (1998), as variações regionais referem-se a va-
riações de sinais de uma região para outra, por exemplo, o SINAL de C-U-P-U-
A-Ç-U, representado em Belém e Roraima, apresentam configurações de mão 
diferentes em cada cidade. Neste exemplo, as variantes podem ser observadas 
nas configurações de mãos com duas mãos. 

Na variante encontrada em Belém, o articulador usa uma mão como 
apoio, chamada de passiva com configuração em “U” (nº 44 da tabela), e sem 
movimento, e a outra mão, ativa ou mão principal, com a configuração da mão 
em “V” (nº 45 da tabela), somado ao movimento reto continuo de vai e vem na 
horizontal como se estivesse cortando com uma tesoura.  

A outra variante do sinal C-U-P-U-A-Ç-U, encontrado em Belém/PA; 
Roraima/Boa Vista; Rondônia/Porto Velho; Acre/Rio Branco apresentam  o 
uso da mão ativa ou principal, com configuração em “V” (nº 45 da tabela), se 
diferenciando nos movimentos, como: No Pará- movimento reto continuo como 
se estivesse cortando com uma tesoura; Roraima- movimento semicircular, sain-
do da ponta do dedo indicador para o dorso da mão como se estivesse cortando 
com uma tesoura; Em Rondônia- movimento reto continuo como se estivesse 
cortando com uma tesoura; Acre Rio Branco, também movimento reto continuo 
como se estivesse cortando com uma tesoura. 

As mãos passivas ou de apoio apresentam diferentes configurações: Pará 
em “U” (nº 09 da tabela), e sem movimento; Roraima em “X” (nº 24 da tabe-
la), e sem movimento; Rondônia em “D”(nº 26 da tabela),e, sem movimento, 
e finalmente o Acre com uma configuração especifica (nº 45 da tabela), mas, 
também sem movimento.  Então, observou-se que as diferenciações, composta 
pelas configurações das mãos de apoio se fez presente em todos os Estados aqui 
apresentados, entretanto as mãos ativas apresentadas em todos os sinais trazem 
como representatividade o movimento de cortar com uma tesoura, forma tipi-
camente regional usada pela população para retirar a polpa da fruta. Nessas 
variantes as expressões faciais estabelecem uma interpretação advinda do seu 
real uso, pois o conceito é o mesmo como mostra a figura abaixo:
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Quadro 4: Variação Regional do Sinal de CUPUAÇU na Região Norte

 
1 Fonte: elaborado por PINHEIRO, Anelise Soa-
res Silva e MARQUES, Marilene dos S.(2021).
C-U-P-U-A-Ç-U: Sinal utilizado em Belém/
PA).

 
2 Fonte: https://signbank.libras.ufsc.br/
dictionary
C-U-P-U-A-Ç-U  ( sinal utilizado em 
Roraima/Boa Vista)

3 Fonte: https://www.google.com/search?-
q=sinal+de+cupua%C3%A7u+em+libras
 C-U-P-U-A-Ç-U(sinal utilizado em Rondô-
nia/Porto Velho).

4 Fonte: elaborado por PINHEIRO, 
Anelise Soares Silva e MARQUES, 
Marilene dos S.(2021).
C-U-P-U-A-Ç-U: Sinal utilizado em 
Acre/Rio Branco).

A Região Norte é a maior região brasileira 
em extensão territorial: 3.853.676,948 km². 
Com cerca de 18 milhões de habitantes 
(IBGE 2016). 

Fonte: https://www.google.com/search?q=re-
gi%C3%A3o+norte+e+a+libras

Não há registros para os sinais de C-U-
-P-U-A-Ç-U para Macapá/Amapá; 
Amazonas/Manaus;

Tocantins/Palmas via internet.
Fonte: https://www.google.com/sear-
ch?q=regi%C3%A3o+norte.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Desta forma constatamos que as variações regionais da Libras são relevantes 
para o processo de aquisição e aprendizado desta língua, uma vez que o emprego 
dos significados ocorre de acordo com a cultura e história a que pertence determi-
nada sociedade. Elencamos quatro (4) sinais utilizados na região norte, e que se 
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diferenciam quando no uso por seus usuários. Também, é possível compreender que 
as relações entre as variações linguísticas existentes na Libras com o vocábulo a qual 
pertence devem ser levadas em consideração principalmente no contexto regional.  

5. Considerações finais 

Esta pesquisa, ainda é um processo em construção, uma vez que falar de 
língua em um país como o Brasil que é diversificado e pluralmente cultural, no qual 
os sotaques e as variações linguísticas influenciam diretamente na criação de sinais 
para o enriquecimento e melhor entendimento da Libras por aqueles que fazem uso 
dessa língua. Compreender que ela é dinâmica e está em constante mudanças, prin-
cipalmente acerca da sua relação com processo de variação linguística que, no caso, 
promove a Língua Brasileira de Sinais (Libras), para o foco ao qual foi proposto 
neste estudo as formas variadas, encontradas para o sinal de C-U-P-U-A-Ç-U pelos 
usuários da LIBRAS na região Norte do Brasil sob os aspectos da variação regional.

A discussão sobre as variações linguísticas é muito importante pois mes-
mo que algumas variantes não sejam aceitas, o que é algo natural, isso faz parte 
do processo linguístico de qualquer língua, e com a Libras não seria diferente, 
favorecendo mecanismos diversos aos seus falantes. 

Portanto estudar a variação linguística, na região norte, de um tema que 
faz parte dessa região contribuiu para a divulgação do conhecimento e acessibi-
lidade da comunicação através da Libras, e porque não dizer: amplia as aprendi-
zagens possibilitando o enriquecimento lexical e a valorização da língua. 
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1. Introdução 

A abordagem desta investigação fez-se necessária pelas indagações liga-
das à área da surdez, constatando a importância do aprendizado precoce da 
língua de sinais pelo surdo, como sua primeira língua. Desde a década de 1980, 
no Brasil iniciou-se vários estudos referentes à surdez e a língua de sinais dita 
como L1, ou seja, a língua primeira ou materna do surdo e definiu-se de L 2 
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a aprendizagem da língua escrita oral. Dentro do contexto escolar o papel da 
língua é importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo, linguístico e so-
cial do surdo, assim como necessária a aprendizagem da escrita da língua oral 
como segunda língua. Cabendo desenvolver estratégias de ensino que levem em 
consideração a situação psicossocial do surdo, em particular sua condição de 
sujeito multicultural.

O processo de ensino e aprendizagem assumiu mudanças significativas no 
contexto acerca das transformações a qual a educação pretende alcançar diante 
das novas perspectivas de inclusão. Entretanto, a abordagem que trata da prática 
pedagógica do ensino da língua escrita oral precisa ser refletida e discutida a fim 
de possibilitar a todos os surdos o direito ao ensino visando à construção do ser. 
O respeito e valorização diante do que se pode apontar como diferente, precisa 
ultrapassar a mentalidade arcaica da sociedade discriminatória e se tornar um 
divisor de meta que visa democratizar a educação atual.

Este trabalho discorre acerca do que diz a legislação a respeito da apren-
dizagem da escrita da língua português L2; e sua implementação na temática de 
sala de aula; posteriormente faz-se a analise com base em pesquisas que tratam 
desta temática ressaltando as definições de Língua e Identidade, dentro deste tó-
pico discute-se acerca da Interlíngua, e, do Bilinguísmo. Finaliza-se abordando 
o processo da formação docente e sua qualificação para a educação especial.

Considera-se importante o estudo do tema proposto para se entender que 
a formação docente assim como sua qualificação é de total relevância para a 
atuação pedagógica com o objetivo de contribuir para minimizar as dificuldades 
de aprendizagem e proporcionar alternativas em sala de aula, respeitando a di-
ferença linguística e sociocultural dos alunos surdos.

A pesquisa de cunho bibliográfico, utilizou-se de referências já publicadas 
em artigos acadêmicos, livros científicos e artigos de sites as quais contribuíram 
significativamente para enriquecer as análises, e ainda de colaborar para a cons-
trução de conhecimento no âmbito social e educacional. Este estudo é de muita 
importância para pesquisas referentes ao aprendizado de L2 para crianças sur-
das, como base teórica, fomenta a construção do conhecimento e valorização de 
autores com suas obras publicadas, contribuindo para novos saberes.

Os dados foram estudados a partir de artigos e capítulos de livros levando 
em consideração a importância da formação docente na educação especial para 
o ensino da Língua Portuguesa L2, na sua forma escrita oral, assim como as 
práticas pedagógicas para a inclusão nas escolas.
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2. Desenvolvimento

2.1. Língua e Identidade

A língua é um sistema de comunicação comum a uma comunidade linguís-
tica, sendo composta de regras gramaticais que possibilitam que determinados 
grupos de falante/ouvintes (Língua Portuguesa) consigam produzir enunciados 
que lhes permitam comunicarem-se e compreenderem-se. Consequentemente a 
função primária da língua é a comunicação e a expressão do pensamento. Para 
Saussure (2006) e os estruturalistas, a língua é, portanto, um sistema cuja estru-
tura se estuda a partir de um corpus, estudo que leva a uma classificação, a uma 
taxionomia dos elementos do sistema.

Chomsky (1978) ultrapassa a fase puramente classificatória, elabora mo-
delos hipotéticos explícitos das línguas e da linguagem. Estabelece modelos de 
competência e um modelo de performance dos indivíduos, sendo o modelo de 
competência uma gramática da língua que ele fala, sito é, o mecanismo que 
coloca em relação sons e sentidos, que associa numa interpretação semântica a 
sequências de sinais acústicos.

A língua é, portanto, um sistema de signos cujo funcionamento repousa 
sobre um certo número de regras, de coerções. Portanto, código que permite 
estabelecer uma comunicação entre emissor e um receptor.

2.2. Língua Brasileira de Sinais

Segundo Quadros; Karnopp (2004) as Línguas de Sinais são consideradas 
línguas naturais e compartilham uma série de características que lhes atribui 
caráter especifico e as distingue dos demais sistemas de comunicação, além disto 
é o meio e o fim da interação social, cultural e científica da comunidade surda 
brasileira é uma língua visual-espacial. As línguas de sinais são consideradas 
pela Linguística como línguas naturais ou sistemas linguísticos legítimos, e não 
como um problema do surdo ou como uma patologia de linguagem.

Muitos profissionais que trabalham com surdos têm uma visão sobre a 
Língua de Sinais como uma forma de comunicação, não atribuindo a ela o status de 
língua e considerando-a apenas uma alternativa para os surdos que não consegui-
ram desenvolver a língua oral. Skliar (1997), afirma que o Oralismo é uma imposi-
ção social de uma maioria linguística a qual se sobrepõe a uma minoria linguística o 
que contribuiu com a supremacia dessa visão oralista acerca da língua de sinais e da 
surdez, e o surdo acaba ficando de fora do processo de inclusão social.

A consequência primeira dessa realidade é a existência de uma cultura 
surda própria e diferenciada daquela do mundo ouvinte (SKILIAR, 1998). Para 
a maioria das crianças que iniciam na escola, o uso da língua de escolarização 
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é também a língua materna, mas o mesmo não acontece com a maioria dos 
surdos, cuja língua materna, naturalmente será uma língua gestual, Língua 
Brasileira de Sinais. Surgem então dois desafios: Criação de condições e conteú-
do que permitam o pleno desenvolvimento da criança.

Skliar (1999, p. 97), complementa que: “[...] a Língua de Sinais anula a defi-
ciência e permite que os surdos constituam então uma comunidade linguística mi-
noritária diferente e não um desvio da normalidade”. Nessa perspectiva, pode-se 
assegurar que somente a língua de sinais permitirá que sejam restabelecidas, para a 
criança surda, as condições naturais de apropriação da linguagem e deve como já 
mencionado anteriormente, ser a linguagem materna de todos os indivíduos surdos.  

2.3. Língua Portuguesa como L2

De acordo com Silva (2001, p. 48): “A língua que o surdo tem como legíti-
ma e usa não é a mesma que serve como base ao sistema escrito, por ser um siste-
ma visuo-gestual, portanto, muito diferente do oral-auditivo”. Desta forma, para 
os surdos, a aprendizagem da escrita corresponde à apreensão de uma segunda 
língua (com modalidade distinta à sua primeira língua). Já para os ouvintes, re-
presenta apenas o aprendizado de uma diferente modalidade da mesma língua. 
Nesse sentido, observa-se que surdos e ouvintes passam por etapas diferentes no 
processo de interação com a escrita.

Conforme Ferreiro (1985) e Ferreiro; Teberosky (1986), a criança ouvinte, 
durante o período de contato com os sinais gráficos, passa por estágios de evo-
lução, que são caracterizados em quatro grandes níveis: Pré- Silábico, Silábico, 
Silábico-Alfabético e Alfabético.  No caso específico dos surdos, observa-se que 
a realização dessas etapas não gera resultados satisfatórios, pois elas estão volta-
das, na maioria das vezes, para a correspondência entre som e grafia; e os surdos 
não devem ser ensinados com base em uma língua oral-auditiva, mas conforme 
a estrutura de uma língua de sinais.

Entretanto, a tarefa de escrever é complexa e não se limita à simples apren-
dizagem dos códigos de uma língua. Exige do indivíduo tanto a potencialidade de 
assimilar as diferenças específicas dos sistemas fônico, fonológico, morfológico e 
lexical da língua, quanto a habilidade de identificar o que há de peculiar na estrutura 
sintática e no modo como as relações semânticas se estabelecem. Desse modo, é um 
processo através do qual o indivíduo (seja surdo ou ouvinte) reflete a respeito dos 
fatos do próprio sistema de escrita, combinando os elementos de maneira singular e 
distanciando-se, muitas vezes, da variante “padrão” da língua escrita.

Fundamentando-se em Quadros (1997), podemos dizer que a aprendiza-
gem da escrita de uma segunda língua por surdos está relacionada com os tipos 
de conhecimento envolvidos no processo de ensino: o conhecimento explícito 
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e o conhecimento implícito. O conhecimento explícito (consciente, dedutivo) é 
desenvolvido através da instrução formal e deve ser combinado com a aprendi-
zagem implícita (inconsciente, indutiva) da língua, que envolve três processos: 
percepção, comparação e integração.

O desenvolvimento desses conhecimentos ocorrerá com base em três ní-
veis: a pré-escrita, a escrita e a reescrita. A pré-escrita diz respeito ao planeja-
mento ou à preparação para a escrita. Envolve leitura, avaliação e pensamento, 
que devem ser realizados antes da elaboração da escrita. Assim, baseia-se num 
contexto determinado: situações vivenciadas, conversações sobre fatos reais, dis-
cussões significativas para o aluno, entre outros. Quanto à escrita, é um processo 
que ocorre espontaneamente através da transposição de ideias para o papel por 
meio de símbolos gráficos e, normalmente, apresenta uma relação direta com 
uma língua de sinais.  Já a reescrita é um processo de (re)elaboração e ocorre 
devido à intervenção do professor; representa o feedback para o aluno surdo, pos-
sibilitando a reflexão e o controle sobre as hipóteses experimentadas.   

Para o desenvolvimento desses níveis, necessários ao aprendizado da escrita 
pelos surdos, são condições básicas: o acesso a uma primeira língua, o ambiente, o 
tipo de interação (input, output e feedback), a idade, as estratégias e estilos de apren-
dizagem, os fatores emocionais e sociais e a motivação do aluno (QUADROS, 
1997).Sem dúvida, a aquisição de uma Língua de Sinais, como primeira língua, 
facilita a aprendizagem da escrita de uma segunda língua pelo surdo.

2.4. Interlíngua

No processo de aquisição do português, as crianças surdas apresentam 
um sistema que não mais representa a primeira língua, mas ainda não representa 
a língua alvo. Apesar disso, esses estágios da interlíngua apresentam caracterís-
ticas de um sistema linguístico com regras próprias e vai em direção à segunda 
língua (QUADROS; SCHMIEDT,2006).

Segundo a definição do que é Interlíngua temos a segunda língua que 
apresentará vários estágios de interlíngua, isto é a interlíngua não é desorganiza-
da, mas apresentam características próprias, que começam a definir outra língua 
que já não é mais a primeira língua daquele que está no processo de aquisição 
da segunda língua.

2.4.1. Interlíngua I

Neste estágio observa-se o emprego predominante de estratégias de trans-
ferência da Língua de Sinais (LI) para a escrita da língua portuguesa (L2) desses 
informantes, caracterizando-se por: Predomínio de construções frasais sintéticas; 
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Estrutura gramatical de frase muito semelhante à Libras (LI), apresentando pou-
cas características do português (L2);aparecimento de construções de frases na 
ordem Sujeito, Verbo e Objeto (SVO), mas maior quantidade de construções de 
tópicos-comentários; predomínio de palavras de conteúdo (substantivos, adjeti-
vos, verbos); falta ou inadequação de elementos funcionais (artigos, preposição, 
conjunção); uso de verbos, preferencialmente, no infinitivo; emprego raro de ver-
bos de ligação (ser, estar, ficar), e, as vezes, incorretamente; uso de construções 
de frases tipo tópico-comentário, em quantidade, proporcionalmente maior, no 
estágio inicial da apropriação da L2; pouca flexão verbal em pessoa, tempo e 
modo; falta de flexão dos nomes em gênero, número e grau; uso de artigos, às 
vezes, sem adequação; pouco emprego de preposição e/ou de forma inadequa-
da; pouco uso de conjunção e sem consistência; semanticamente, ser possível 
estabelecer sentido para o texto.

2.4.2. Interlíngua II

Neste estágio constata-se na escrita de alguns alunos uma intensa mescla 
das duas línguas, em que se observou o emprego de estruturas linguísticas da 
Língua de Sinais no Brasil e o uso indiscriminado de elementos da língua portu-
guesa, na tentativa de apropriar-se da língua alvo.

Emprego muitas vezes, desordenado de constituintes da L1 e L2, como se 
pode notar: justaposição intensa de elementos da L1 e da L2; estrutura da frase ora 
com características da língua de sinais brasileira, ora com características gramati-
cais da frase do português; frases e palavras justapostas confusas, não resultam em 
efeito de sentido comunicativo; emprego de verbos no infinitivo e também flexio-
nados; as vezes, emprego de verbos de ligação com correção; emprego de elemen-
tos funcionais, predominantemente, de modo inadequado; emprego de artigos, 
algumas vezes concordando com os nomes que acompanham; uso de algumas 
preposições, nem sempre adequado; uso de conjunções, quase sempre inadequa-
do; inserção de muitos elementos do português, numa sintaxe indefinida; muitas 
vezes, não se consegue apreender o sentido do texto, parcialmente ou totalmente; 
sem o apoio do conhecimento anterior da história ou do fato narrado.

2.4.3. Interlíngua III

Neste estágio, os alunos demonstram, na sua escrita o emprego predo-
minante da gramática da língua portuguesa em todos os níveis, principalmente, 
no sintático. Definindo-se pelo aparecimento de um número maior de frases 
na ordem SVO e de estruturas complexas, caracterizam-se por apresentar: es-
truturas frasais na ordem direta do português; predomínio de estruturas frasais 
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SVO; aparecimento maior de estruturas complexas; emprego maior de palavras 
funcionais (artigos, preposição, conjunção); categorias funcionais empregadas, 
predominantemente, com adequação; uso consistente de artigos definidos e, 
algumas vezes, do indefinido; uso de preposição com mais acertos; uso de al-
gumas conjunções coordenativas aditiva(e), alternativa(ou), adversativas(mas), 
além das subordinativas condicional(se), causal e explicativa(porque), pronome 
relativo(que) e integrante (que); flexão dos nomes, com consistência; flexão ver-
bal, com maior adequação; marcas morfológicas de desinências nominais de 
gênero e de número; desinências verbais de pessoa (1º e 3º pessoas), de número 
(1º e 3º pessoas do singular e 1º pessoa do plural (presente e pretérito perfeito), 
com consistência; emprego de verbos de ligação ser, estar e ficar com maior 
frequência e correção.

Entretanto, é preciso ressaltar, conforme Karnopp (2012), que embora 
seja a língua de sinais que forneça o conhecimento de mundo e atue como a 
língua de significação do surdo, nem todo o surdo fluente em uma língua de 
sinais apresenta um bom desempenho na leitura e escrita de uma língua de mo-
dalidade oral-auditiva.  

Ainda, de acordo com Karnopp (2009), os surdos usuários da Libras que 
apresentam melhor desempenho na leitura e escrita da Língua Portuguesa são 
aqueles que têm mais contato com os usos sociais da escrita, através da leitura, 
escrita e tradução dos mais variados gêneros de textos, em geral, com o apoio 
de algum familiar ou intérprete. Então, a quantidade e qualidade do input visual 
recebido na escola e no ambiente familiar também contribuem para o melhor 
desenvolvimento de um grupo de indivíduos do que de outro.  

2.4.4. Bilinguísmo

Para Goldfeld (1997) a filosofia bilíngue traz uma concepção de formação 
de uma comunidade, cultura e língua própria. Esta afirmação aponta para as 
especificidades das pessoas surdas, que têm acesso ao mundo por meio, princi-
palmente, da visão e da língua de sinais a qual exerce o mesmo papel da língua 
de modalidade oral, para os ouvintes. Isto não significa, porém, que a aprendi-
zagem da língua oral não seja importante para o surdo.

Na verdade, esse aprendizado é bastante desejado, embora não seja perce-
bido como o único objetivo educacional do surdo, nem como uma possibilidade 
de minimizar as diferenças causadas pela surdez. Nos Estados Unidos, Canadá, 
Suécia, Venezuela, Israel, dentre outros países, existem diversas universidades pes-
quisando a Surdez e a língua de sinais sob a óptica da filosofia bilíngue. Não existe 
uma unanimidade entre profissionais biliguístas, em relação às teorias psicológicas e 
linguísticas adotadas. Existem diversas pesquisas baseadas no Sociointeracionismo 



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

280

(principalmente Lev Vygotsky). Nas questões educacionais os profissionais não são 
unânimes, existem diversas maneiras de aplicar o bilinguismo.

A questão principal para o Bilinguísmo é a Surdez onde os estudos se 
preocupam em entender o surdo, sua cultura, sua forma singular de pensar, agir, 
e não apenas os aspectos biológicos ligados à surdez.

É notório que mais de 90% dos surdos têm família ouvinte. Para que 
a criança tenha sucesso na aquisição da língua de sinais, é necessário que a 
família também aprenda esta língua para que as crianças possam utilizá-la para 
comunicar-se em casa.

A língua oral, que geralmente é a língua da família da criança surda, seria 
a segunda língua desta criança. A criança surda necessita de um atendimento 
especifico para poder aprender esta língua. Este aprendizado, ao contrário da 
língua de sinais, é muito lento, haja vista as dificuldades de um surdo em apren-
der uma língua oral, já que envolve recursos orais e auditivos, bloqueados por 
sua perda auditiva.

Os surdos, provavelmente experimentam um grau considerável de ansie-
dade ao usar a língua oral porque eles não têm nenhuma forma de controlar a 
propriedade técnica e social de sua fala, exceto através de movimentos lábias 
e da relação de pessoas a sua fala. O deficiente auditivo apesar de contar com 
expressões faciais e movimentos corporais, não possui uma das fontes de infor-
mação mais rica da língua oral: monitorar sua própria fala e elaborar sutilezas 
através da entonação, volume de voz, etc.

A família deve conhecer detalhadamente a proposta para engajar-se ade-
quadamente. Os profissionais que assumem a função de passarem a informações 
necessárias aos pais devem estar preparados para explicar que existe uma co-
municação visual (a língua de sinais) que é adequada à criança surda, que essa 
língua permite que à criança tenha um desenvolvimento da linguagem análogo 
ao de crianças que ouvem, podem ver sentir, tocar e descobrir o mundo em sua 
volta, Enfim, devem estar preparados para explicar aos pais que eles não estão 
diante a uma tragédia, mas diante de umas outras forma de comunicar que en-
volve uma cultura e uma língua visual-espacial. 

2.4.5. Identidade Surda

A questão da Língua de Sinais, portanto, está intimamente relacionada à 
cultura surda. Esta, por sua vez, remete à identidade do sujeito que convive, qua-
se sempre, com as duas comunidades (surda e ouvinte). Neste contexto, importa 
analisar o modo que os sujeitos inseridos em escolas bilíngues se narram como 
sujeitos da comunidade surda. Assim, o papel do professor surdo e da língua de 
sinais no ambiente escolar é essencial para que haja construção da identidade 
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surda e, consequentemente, para chegarmos a uma educação eficiente.
Os defensores da Língua de Sinais para os surdos afirmam que é só de 

posse desta, considerada “natural”, adquirida em qualquer idade, que o surdo 
constituirá uma identidade surda, já que ele não é ouvinte como explicam Perlin 
(1998) e Souza (1998). A maioria dos estudos tem como base a ideia de que a 
identidade surda está relacionada a uma questão de uso da língua. Portanto, o 
uso ou não da língua de sinais seria aquilo que definiria basicamente a identi-
dade do sujeito, identidade que só seria adquirida em contato com outro surdo.

De acordo com Souza (1998), mesmo os surdos oralizados passam a fazer 
uma leitura de mundo somente a partir do uso da língua de sinais e, antes disso, 
suas possibilidades de participar ativamente com e na comunidade ouvinte são 
bastante reduzidas. Disso decorre uma identidade “fragmentada”: o surdo que 
não domina a língua de sinais não se identifica com o grupo de surdos, tampou-
co se identifica.

O conceito de identidade pós-moderna é o que será utilizado neste traba-
lho. Perlin (1998, p. 52) reinterpreta Stuart Hall, tratando esse conceito como re-
sultante de: “Identidades plurais, múltiplas; que se transformam que não são fi-
xas, imóveis estáticas ou permanentes, que podem até mesmo ser contraditórias”.

Assim, para que a construção da identidade surda aconteça é essencial o 
encontro surdo-surdo, pois temos observado, nesses anos de interação professor 
ouvinte/professor surdo, que o interlocutor privilegiado da criança surda é o 
próprio surdo.

3. Resultados e discussão

3.1. Eixo 1: Amparo Legal

No Brasil as associações tiveram importante papel político linguístico, 
mantendo intercâmbios, possibilitando o contato entre surdos do Brasil e de 
outros países, respeitando as variações linguísticas.

Uma política linguística para a Língua Brasileira de Sinais, iniciou-se por 
meio legal através da Lei 10.436 de 2002 (BRASIL, 2002), reconhecendo a status 
de língua, afirmando que esta não substitui a língua oficial do Brasil e de uso 
obrigatório nas relações sociais, econômicas e culturais jurídicas e nas institui-
ções de ensino. Nesta perspectiva o cidadão surdo deverá aprender esta língua 
tão importante para usufruir de sua cidadania.

Em 2005, foi criado o decreto 5.626 (BRASIL, 2005) que regulamenta a 
Lei 10.436 de 2002 (BRASIL, 2002) e afirma que a educação deverá ser bilíngue. 
Utilizando-se da Língua Materna L1-Libras e do ensino da Língua Portuguesa 
L2, na sua modalidade escrita como segunda língua. 
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No capítulo IV do Decreto 5.626 de 2005 (BRASIL, 2005) do uso e da 
difusão da Libras e da Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à 
educação, tem-se:  no artigo 15 para complementar o currículo da base nacio-
nal comum, o ensino de Libras e o ensino da modalidade escrita de Língua 
Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, devem ser ministrados em 
uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental.

E, no artigo 16 que a modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação 
básica deve ser ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferen-
cialmente em turno distinto ao da escolarização, por meio de ações integradas 
das áreas de saúde e educação, resguardado o direito de opção da família ou do 
próprio aluno por essa modalidade.  

A Legislação prevê que no ensino regular os serviços sejam oferecidos 
em classe comuns, ou classes especiais em qualquer fase deste que a educação 
básica seja organizada em: 1º em classes comuns, com professores capacitados 
para o atendimento ás necessidades especiais dos alunos; o apoio do professor 
de educação especial e com o apoio do intérprete de Libras/Língua Portuguesa. 
2º Apoio do serviço pedagógico especializado, que complementa as salas de 
recurso, no contra turno do aluno especial.

A escola deve fazer as adaptações político-pedagógico e contar com pro-
fessores capacitados e especializados. A formação do profissional docente deve 
ser aquele que busca investigar toda a problemática que envolve a educação es-
pecial, desta forma poderá contribuir com soluções teoricamente fundamenta-
das e contextualizadas socialmente.

3.2. Eixo 2: Práticas docentes para a inclusão de L2

Conforme afirmado anteriormente na discussão dá-se mais percepção ao 
processo de ensino da língua portuguesa como L2 a partir do decreto 5626/2005 
(BRASIL, 2005), uma vez que em seu 14º artigo se institui que as instituições 
de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comu-
nicação, à informação e ainda prevê o ensino da Língua Portuguesa. Porém, a 
realidade da educação brasileira e os surdos incluídos nas escolas regulares dian-
te de uma política paralela que impõe uma educação inclusiva ocasiona a falta 
de capacitação suficiente e adequada para os professores das escolas regulares 
devendo-se principalmente ao fato do desconhecimento de métodos específicos 
para tornar os alunos surdos proficientes em português escrito uma vez que pau-
tam suas ações no conceito da oralidade.

A fim de compreendermos como se dá o processo de ensino da língua 
portuguesa a alunos surdos é essencial analisarmos a maneira como os sur-
dos processam as informações. Dentro desse processo a visualidade auxilia 
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na construção de sentidos e significados. Segundo Vygotski; Luria; Leontiev 
(1988), a maneira como internalizamos e significamos as coisas ao nosso redor 
refere-se à dimensão particular, singularizada pelas histórias de cada sujeito pelo 
processo de apropriação individual dos significados.

Para que os resultados sejam significativos dentro dessa perspectiva às 
ações desenvolvidas devem basear-se na visualidade a fim de que o aluno consi-
ga realizar associação significante significado. Para isso as atividades utilizadas 
em sala de aula devem objetivar a leitura e a escrita assim às mesmas devem ser 
contextualizadas e relacionadas a recursos visuais, uma vez que partimos do 
princípio de que o aluno deve ser capaz ou ter condições de compreender o tex-
to apresentado a ele.  Outro fator importante é provocar nos alunos o interesse 
pela leitura por meio de uma discussão prévia do assunto, de um estímulo visual 
sobre o mesmo, por meio de uma brincadeira que os conduza ao tema pode fa-
cilitar a compreensão do texto.

Segundo Albres; Neves (2013) a criança surda precisa saber por que e para 
que vai ler sem isso é improvável obter respostas satisfatórias uma vez que não se 
sentirá motivada a envolver-se na atividade. Ao organizar e elaborar atividades para 
alunos surdos é vital instigar a curiosidade pelo novo ou mesmo partir de sua área de 
interesse, pois à medida que forem instigados quanto a novas possibilidades e a re-
flexão sobre determinada atividade provavelmente as informações serão facilmente 
assimiladas pela criança. O professor necessita elaborar atividades de leitura visando 
um nível de acordo com as razões que levaram os alunos a demonstrar interesse em 
determinado texto. Sendo assim, a motivação para ler um texto é fundamental.

Outra ação importante é destacada por Quadros (1997), é que os textos apre-
sentados aos alunos surdos devem ser reais, ou seja, não podem ser simplificados, 
antes devem ser textos adequados à faixa etária da criança, sendo assim os contos e 
histórias infantis são apropriados nas séries iniciais do ensino fundamental ou mes-
mo história em quadrinhos que possuem o apoio de recursos visuais que contribuem 
diretamente na compreensão da leitura o mais importante é estarem relacionados ao 
cotidiano deste aluno de forma que possa relacioná-lo a sua realidade.

Outro facilitador no ensino da língua portuguesa como L2 é destacar pa-
lavras-chaves de um texto, por meio de discussões mediadas em língua de sinais 
a respeito do significado delas e até mesmo instigando os alunos a buscar estas 
respostas a fim de que possam internalizá-las em seu vocabulário pessoal.

Conforme afirmado por Albres; Neves (2013) a escola tem um papel fun-
damental nisso uma vez que cabe a ela definir quais as estruturas, o vocabulário 
que deverá ser ensinado e que irá aparecer na produção dos alunos. Dentro desse 
novo formato educacional é importante proporcionar ao aluno surdo condições 
para que ele possa ter contato com as duas línguas sendo que a língua portuguesa 
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será ministrada de forma visual tornando este aluno surdo um usuário instru-
mental dela, ou seja ele terá condições razoáveis de compreender e relacionar as 
informações do texto apesar de não utilizar a língua na forma oral.

4. Considerações finais 

Neste artigo discutiu-se como a aprendizagem da língua escrita da língua 
portuguesa como L2 pode ser adequada para o ensino de surdos, porém, tem-se a 
consciência de que para colocá-la em prática existem dificuldades diversas, de or-
dem educacional específica do público alvo, pois apenas 5% (cinco por cento) dos 
surdos é de família também surda que utiliza a Libras como L1 efetivamente e os 
demais 95% (noventa e cinco por cento) são de famílias ouvintes em que a Libras 
é desconhecida e, por isso, a maioria das crianças não tem o contato com a L1 ges-
tual-espacial no momento adequado para o desenvolvimento pleno da capacidade 
da linguagem de forma natural, o que acarreta sérias dificuldades para a aquisição 
de uma L2 ou decorrentes da modalidade de ensino escolhida, português como 
L2, em que fatores de ordem motivacional e afetiva acabam por se tornarem cru-
ciais para o desenvolvimento efetivo do método pelos surdos aprendizes.

Não basta aceitar a criança surda na sala de aula, ou respeitar sua condi-
ção bilíngue assumindo a Língua de Sinais nesse espaço se a questão da Surdez 
não for considerada de forma integral. É preciso um projeto educacional com-
prometido que reveja as estratégias pedagógicas, a organização do espaço edu-
cativo, o currículo proposto de maneira a contemplar as necessidades e caracte-
rísticas da comunidade Surda.
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A EXPERIÊNCIA DE UM ESTÁGIO REMOTO NA 
FORMAÇÃO INICIAL DE FUTURAS PROFESSORAS

Bruna Maria Nascimento1
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Joselma Silva3

1. Introdução

A constituição do “ser professor” é envolvida por   muitos   elementos que 
fazem parte da carreira docente. Assim, é indispensável que durante a formação 
inicial os graduandos vivenciem uma relação entre   os fundamentos de cunho 
teórico e as questões da prática escolar, capacitando-os para atuar com autono-
mia e segurança. Para tanto, o currículo de formação do curso de Pedagogia 
oferece o estágio supervisionado, visando a inserção à docência e ampliação dos 
saberes inerentes à prática pedagógica. 

Autores como Tardif  (2002), André (2015) e Nóvoa (2019), apontam a 
relevância das vivências no âmbito escolar ainda na formação inicial, uma vez 
que a troca de aprendizagens e experiências vão constituindo, constantemente, 
a profissionalidade docente. Nesse sentido, o ingresso no campo profissional, ao 
oportunizar situações críticas e reflexivas, colabora para a superação das crenças 
e ideias do que vem a ser professor, enraizadas em nossas ações desde a educa-
ção básica (AMBROSETTI; ALMEIDA, 2009).

Com o início da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, o 
Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer CNE/CP nº 5, de 
28 de abril de 2020, determinou uma reorganização das atividades acadêmicas 
de todos os sistemas e redes de ensino, a partir do formato remoto. Dessa for-
ma, os estágios do curso de Pedagogia juntamente às instituições da educação 
básica, adequaram as suas intervenções para o novo modelo de ensino, com o 
objetivo de vivenciar situações de acompanhamento da organização do trabalho 
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pedagógico, observação e análise dos elementos constituintes da ação docente.
Frente a esta realidade de ensino remoto, os métodos de ensino foram re-

formulados ao cenário educativo, adotando o uso de novas metodologias, como 
as ferramentas digitais. Diante disto, este capítulo tem como intuito relatar 
como o estágio no formato remoto pode contribuir para um processo de forma-
ção qualificado, ao exigir uma constante reflexão e ressignificação das práticas 
pedagógicas. A vivência   descrita ocorreu no âmbito do Estágio Supervisionado 
em Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvida em uma 
turma de 5º ano do Ensino Fundamental, pertencente a uma escola da rede 
municipal de Lavras/MG. 

2. As potencialidades do estágio na formação inicial

Para formar-se professor, o sujeito deve ser inserido em situações de 
aprendizagem específicas ainda durante o período de formação inicial, subsidia-
das pelos saberes de cunho teórico, científico e prático inerentes à área de atua-
ção. É esse momento de constituição da identidade profissional que provoca o 
desenvolvimento da concepção acerca das atribuições cotidianas e o significado 
social do professor. Nesse sentido, é necessário destacar que “a formação não se 
constrói por acumulação [...] mas sim através de um trabalho de reflexividade 
crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pes-
soal” (NÓVOA, 1992, p. 13).

Portanto, é notório que os conhecimentos adquiridos não devem ser res-
tringidos a práticas específicas, engessadas e limitadas, uma vez que carece de 
uma constante reflexão crítica que molda a identidade profissional. Do mes-
mo modo, o professor deve tornar-se “capaz de desentranhar a(s) teoria(s) que 
guia(m) a prática pedagógica real” (WEISZ, 2004, p. 124). Ou seja, essa concep-
ção complementa a ideia de que em um processo contínuo de reflexão, o sujeito 
traça a relação existente entre o saber abstrato e a experiência em sala de aula. 

Em vista disso, é necessária a imersão em contextos que explorem a asso-
ciação entre a realidade escolar e teoria referente aos aspectos pedagógicos, sen-
do o estágio supervisionado elemento potencializador dessa relação. Conforme 
Pimenta e Lima (2006), o estágio se constitui como um campo de conhecimento, 
efetuado pela interação entre os cursos de formação e o campo social. Portanto, 
essa etapa é fundamental para a qualificação da formação acadêmica, sendo 
propícia para reflexão e observação do contexto escolar, promovendo a aproxi-
mação do graduando com a futura área de atuação. 

Neste sentido, conhecer o campo profissional e suas especificidades é ne-
cessário para a construção da profissionalidade docente, entendida por Sacristán 
(1995, p. 65) como “[...] a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, 
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o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 
constituem a especificidade de ser professor”. Nessa perspectiva, não se trata de 
restringir a profissionalidade apenas a comportamentos e habilidades específicas 
do professor, mas sim de perceber a essência da identidade profissional docente. 

Roldão (2007), conceitua a profissionalidade docente como um grupo 
de características e atribuições que distinguem uma profissão de outra. Ainda 
de acordo com a autora, estas características são pautadas em um processo de 
construção profissional, ou seja, ocorre no decorrer da trajetória docente. Logo, 
o estágio se configura como um período imprescindível para a formação da pro-
fissionalidade docente, dado que permite a análise sobre a docência e o entendi-
mento sobre o que é ser professor. 

Partindo desta ideia, segundo Tardif  (2002), o professor é um sujeito de 
conhecimento detentor de saberes específicos, sendo as vivências construídas 
no espaço escolar fundamentais para o processo formativo, visto que provocam 
situações de partilha de aprendizagens. Pensando nesta concepção, o estágio 
supervisionado para a formação inicial caracteriza-se pela possibilidade de apri-
moramento da reflexão crítica, subsidiada pelos saberes científicos e teóricos. 
Desta forma, é necessário a vivência do contexto e de todo o trabalho pedagógi-
co, bem como a interlocução constante entre a teoria e a prática. 

Sendo assim, promover ações significativas de ensino e aprendizagem   fa-
vorece aos alunos o alcance de suas potencialidades. No âmbito do estágio, o 
graduando desenvolve essa aprendizagem não apenas pela experiência no cam-
po escolar de forma isolada, mas também pela relação de diálogo estabelecido 
entre a universidade e escola. Logo, essa interlocução entre as duas instâncias é 
promovida pelo estágio nos cursos de graduação.

Imersos nesse processo, os estagiários consolidam subsídios para refle-
xão crítica a respeito da formação inicial e do entendimento do “ser professor”, 
podendo, inclusive, “compreender as múltiplas identidades que existem numa 
profissão” (NÓVOA, 2017, p. 1118). Assim, é preciso que o pensamento so-
bre a prática aconteça relacionando o saber científico e as inúmeras realidades 
nas quais as ações pedagógicas são presentes. Mediante os diferentes cenários 
educativos, o profissional deve estar inserido em um processo constante de rein-
venção e ressignificação das práticas pedagógicas, sendo esse movimento ainda 
mais evidente no período pandêmico, no qual o uso das tecnologias digitais para 
mediação dos processos educativos se tornou indispensável.

Segundo Mercado (2002), é preciso que o docente tenha   conhecimen-
tos acerca do uso das tecnologias, com o intuito de aplicar   estes recursos, as-
sim como incorporar uma análise crítica e reflexiva sobre sua própria prática. 
Entretanto, é pertinente destacar que muitos profissionais não possuem uma 
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adequada formação e tampouco, familiaridade com os recursos tecnológicos, 
sendo um desafio o desenvolvimento de atividades significativas no ensino re-
moto. A prática docente se depara então com inúmeras modificações, já que os 
professores estão diante de um novo formato de educação.

Pensando em tantos desafios a enfrentar no ensino remoto, a constituição 
de saberes a respeito do uso das tecnologias digitais é importante pois “a simples 
presença da informática na educação não é, por si só, garantia de maior quali-
dade de ensino” (MARQUES, CAETANO, 2002, p. 133). Entende-se, portanto, 
que o aparato tecnológico não promove aprendizagem significativa se não hou-
ver objetivos pré-determinados e a inserção de boas situações de ensino. Assim, 
é necessário que o professor conheça e domine a complexidade do ato de ensinar 
mediado pelo uso dos recursos digitais. 

Para que a aprendizagem se efetue, o aluno deve desejar aprender e cabe 
ao professor provocá-lo. Na perspectiva de Charlot (2005, p. 76) “[...] ninguém 
pode aprender sem uma atividade intelectual, sem uma mobilização pessoal, 
sem fazer uso de si. [...] só se pode ensinar a alguém que aceita aprender”. 
Tornar a aprendizagem prazerosa e provocativa no formato do ensino remoto 
é desafiador, principalmente para profissionais ainda em formação inicial. Em 
vista disso, no próximo tópico de discussão deste trabalho, será exposto um re-
lato de experiência que apresenta uma situação real que suscita reflexão crítica 
sobre a relação entre a teoria e a prática, a formação inicial e a aprendizagem da 
docência por meio do estágio no contexto do ensino remoto. 

3. As contribuições do estágio remoto para a constituição da profissiona-
lidade docente 

Considerando que a   ação docente   possui fortes influências   na apren-
dizagem dos alunos e no contexto escolar, é primordial que o professor seja 
capaz de refletir, repensar, adaptar, enfim, replanejar as suas práticas pedagógi-
cas, visando um processo de ensino e aprendizagem qualificado e significativo. 
Tendo em vista que o Estágio Supervisionado em Docência nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental ocorreu durante o período pandêmico, ao adotar o for-
mato de ensino remoto, proporcionou a reflexão do fazer docente em uma pers-
pectiva de reinvenção das ações e práticas pedagógicas.

É importante pontuar que o estágio ocorreu em articulação com as aulas 
da disciplina de Práticas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio do 
curso de Pedagogia de uma universidade do sul do estado de Minas Gerais, no 
ano de 2021. As aulas fomentaram momentos de estudos e discussões envolven-
do a relação entre a teoria e a prática. Durantes as ações, foram realizadas lei-
turas e análises de referenciais teóricos, estudo de caso, reflexão sobre a prática 
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docente, socialização das dificuldades, bem como diálogos e socializações com 
professores convidados, os quais expuseram os desafios e possibilidades da do-
cência nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é um momento essencial, 
porque faz com que o graduando compreenda “a complexidade da profissão em 
todas as suas dimensões (teóricas, experiências, culturais, políticas, ideológicas, 
simbólicas, etc.) ” (NÓVOA, 2019, p.6).

O estágio foi realizado em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental 
dos Anos Iniciais, pertencente a uma escola da rede municipal de uma cidade do 
sul do estado de Minas Gerais. As aulas ocorreram duas vezes na semana, por 
meio da Plataforma do Google Meet, com duração de uma hora síncrona cada 
aula. A regência caracterizou-se com base nos conteúdos exigidos para essa fai-
xa etária, mas também, nas especificidades da turma, observadas e apontadas 
pela professora regente, determinando uma prática mediadora entre o objeto 
de estudo e os sujeitos envolvidos. A partir disso, foi explorado na disciplina de 
Matemática, o conteúdo referente às operações de adição e de subtração com 
números decimais.

Entendendo-se, segundo Gasparin (2012), que é fundamental que o pro-
cesso pedagógico propicie aos educandos a compreensão dos conteúdos de for-
ma significativa, tornando-os capazes de perceber a relevância destes no meio 
social, foi utilizada como estratégia de ensino, o “Mercadinho do 5º ano”. Nessa 
direção, cabe pontuar a relevância da matemática nos anos iniciais, porque é 
nesta fase que acontece o desenvolvimento do pensamento lógico, que conse-
quentemente conduz a elaboração de conhecimentos em outras áreas. Um dos 
documentos norteadores que apresentam a importância da matemática são os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):

É importante, que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavel-
mente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estrutura-
ção do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua 
aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo 
do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas 
curriculares. (BRASIL, 1997, p.29).

Considerando a importante aplicação da matemática no cotidiano 
das crianças, objetivo principal da aula foi explorar a execução de operações 
envolvendo adição e subtração com números decimais, mas para além, visou-se 
estimular o gosto das crianças pela matemática, expondo como esse conteúdo 
está presente no cotidiano e é utilizado diariamente em tarefas simples como 
realizar uma compra no supermercado. 

Para execução do “Mercadinho do 5º ano” foi previamente construído 
no Google Slides, um programa gratuito de apresentação, em que por meio de 
diversos slides, expôs-se a estrutura de um mercado com os nomes dos produtos 
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e seus respectivos valores. A escolha deste programa deu-se pela familiaridade e 
fácil   manuseio, afim de demonstrar à professora regente uma ferramenta a ser 
adotada para potencializar as suas aulas. 

No primeiro momento da aula, antes de iniciar a parte sistemática da ati-
vidade, buscou-se levantar o conhecimento prévio dos alunos, promovendo por 
meio do diálogo, uma troca de saberes e introdução do conteúdo. Em seguida, 
por sugestão da professora, foram exibidos dois vídeos da plataforma do YouTube 
para exemplificar a manipulação dos números decimais. Estes vídeos são intitu-
lados de “Subtração com números decimais” e “Adição com números decimais”.

Logo após, foi exposto a dinâmica da aula e os alunos partiram para as 
compras no mercadinho. Cada indivíduo recebeu hipoteticamente o valor fixo 
de cinquenta   reais e poderiam escolher até três produtos. Neste momento, ouve 
a preocupação de selecionar produtos que os alunos teriam familiaridade, dando 
sentido à ação pedagógica. À medida em que iam realizando as compras, eram 
direcionados a montar e executar a operação, evidenciando o valor gasto e, se 
por acaso, restou algum valor do dinheiro recebido no início. Dessa forma, todas 
as crianças deveriam, necessariamente, realizar uma operação, ora adição, ora 
subtração. Posteriormente, realizou-se a correção conjunta de todas as compras, 
possibilitando que cada aluno descrevesse a estrutura da operação, sendo a esta-
giária apenas a escriba no slide. 

Ao aplicar esta dinâmica, foi perceptível a participação da turma, deixan-
do os alunos desinibidos, sem medo de errar ou acertar, e sim, buscando a apren-
dizagem de forma lúdica. Nesta participação coletiva, os saberes de cada aluno 
são evidenciados ao expor suas opiniões e contribuições, visto que permitir que 
as crianças utilizem seus conhecimentos prévios na resolução dos problemas, 
torna a aprendizagem mais significativa (WEISZ, 2004).

Ademais, é importante mencionar que neste momento, o processo de me-
diação foi fundamental, visando levar a turma à reflexão e compreensão do con-
teúdo de maneira significativa. Por fim, a avaliação desta atividade assumiu um 
caráter processual e, sendo assim, ao longo de toda a aula os alunos foram obser-
vados, a fim de perceber se conseguiram se apropriar e utilizar as operações de 
números decimais. Outrossim, a última etapa da aula, serviu como mecanismo 
avaliativo, tanto dos alunos, como dos procedimentos utilizados, com o intuito 
de potencializar as próximas ações.

No momento da regência, tornou-se latente o desafio de ser efetivamente 
professora, evidenciando que estar atuando em um ambiente   escolar, exige 
planejamento e organização. Além disso, o ensino remoto também apresentou 
desafios específicos, como a necessidade de tornar o processo de ensino e apren-
dizagem acessível, uma vez que nem todos os alunos possuíam recursos digitais, 
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ou conseguiam manter a atenção fixa na tela por um período longo de tempo. 
A experiência de regência também provocou uma reflexão das práticas 

pedagógicas da professora regente a qual utilizou o mesmo planejamento em 
outras aulas, assim como também, compartilhou com outras colegas da esco-
la. Por meio de observações e diálogos, foi perceptível que a docente não era 
conhecedora de muitos recursos tecnológicos, e tal fato limitava as suas ações. 
Considerando que vivemos em uma era digital, em que o uso da tecnologia é 
comum e presente em várias áreas do conhecimento, nota-se a importância do 
educador estar em constante aprimoramento, tornando-se capaz de usar diferen-
tes meios e ferramentas para a aplicação na educação. 

A relação estabelecida com a professora foi primordial para o bom resul-
tado da aula, mas também, para a constituição da profissionalidade docente, 
porque “a constituição social e profissional do sujeito professor não se dá no 
vazio, pelo contrário, é um processo permeado por relações com um outro” 
(ANDRÉ et al., 2017, p. 509). A docência é um exercício de construção mútua, 
complexo, porém o estágio, principalmente por ter adotado o formato de ensino 
remoto, propiciou a simbolização da postura e o conceito do que é ser professor, 
assumindo determinadas condutas e práticas e ressignificando outras. Sendo as-
sim, é posto durante o processo da constituição da identidade profissional do 
professor, que este precisa estar em contato com o outro e com o “chão” da 
escola, superando a discrepância existente entre a teoria e a prática.

4. Considerações finais

Em virtude dos assuntos abordados neste trabalho, torna-se evidente que 
a vivência do sujeito em formação inicial no estágio supervisionado é funda-
mental para a constituição do saber docente. Com base na atividade   relatada, 
são nítidas as aprendizagens adquiridas acerca da prática pedagógica, da relação 
entre a teoria e a prática, do planejamento, manejo de turma e a adoção de tec-
nologias digitais para desenvolvimento das ações de ensino e de aprendizagem. 

Compreende-se, portanto, que estar inserido em situações reais possibi-
lita a construção do significado social da profissão. Neste sentido, o uso das 
tecnologias digitais nas práticas pedagógicas contribui significativamente para o 
desencadeamento   de atividades lúdicas, interativas e que mobilizem a criança 
a desejar aprender. Para tanto, as ações que utilizam esses recursos precisam 
ser planejadas com objetivos pré-estabelecidos, com o intuito de levar os alunos 
a alcançarem suas potencialidades. O professor, então, assume papel essencial 
para elencar aprendizagens por meio das tecnologias digitais, em um processo 
específico que envolve reflexão crítica sobre a prática pedagógica.

Vivenciar tais aspectos no formato do ensino remoto é ainda mais 
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desafiador, uma vez que existe a preocupação com a qualidade do ensino e 
aprendizagem mediante as inúmeras variantes que este formato propõe. Todavia, 
o fato do estagiário possuir certa familiaridade com a plataforma e os recursos 
digitais utilizados, permitiu que a atividade “Mercadinho do 5º ano” ocorresse 
de forma lúdica e prazerosa.  Dessa forma, a aprendizagem atingiu a todos, de 
forma colaborativa, visto que   não apenas a estagiária construiu saberes, mas 
também as crianças e a professora regente da turma a qual se interessou em apli-
car a atividade em um momento posterior.

Nessa perspectiva, nota-se que, em um processo contínuo de observação, 
significação e ressignificação da ação docente, mediado pelos estudos de caráter 
científico, a identidade profissional está sendo moldada. Em consequência, a 
concepção da profissionalidade docente é firmada, principalmente, pelas rela-
ções estabelecidas com os diferentes sujeitos envolvidos no período do estágio. 
Essa construção ocorre pelo fato de que aprender a ser professor está vinculado 
ao contato com os alunos, com a professora da educação básica e com a univer-
sidade, por meio dos diálogos e discussões. 
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AUSTERIDADE FISCAL E A EDUCAÇÃO EM 
MATO GROSSO DO SUL: LEVANTAMENTO DE 
PUBLICAÇOES CIENTÍFICAS DE 2017 ATÉ 2021

Ionaldo Julian Costa Bruno1

1. Introdução

O mergulho no ideário de um novo modelo gerencial de Estado, para o 
qual se apontou um como modelo de eficiência dos gastos públicos da União e 
das Unidades Federação – Ufs, denotou para uma mudança de direção ideoló-
gica nas políticas de governo, quase que de forma integral para materialização 
de políticas neoliberais, a partir de 2016, com início da aprovação de diferentes 
legislações austeras.

Muitas destas mediadas neoliberais se propuseram como solução para a 
anunciada visão economicista do mercado, de uma situação emergencial das 
contas do Estado brasileiro. Soluções que propõe instaurar mudanças em um 
Estado inchado pelos gastos públicos, de más gestões ocorridas no ciclo políticos 
anteriores e embasado no discurso dos locutores do Estado mínimo.

Entre a década de 2010 a 2020, o país passou de um estágio promissor 
de desenvolvimento econômico e social para um estado de retração econômi-
ca, marcado por uma crise potencializada por conflitos políticos, econômicos e 
estruturais, encaminhando uma série de reformas, consolidando o Estado neo-
liberal latente. A crise silenciou as possibilidades de reação da sociedade “não 
podendo escapar à auto-imposta camisa-de-força das determinações casuais do 
capital” (MÉSZAROS, 2005 p. 35) diante das reformas trabalhista e previden-
ciária forjadas nos discursos da crise financeira do Estado.

A partir desse movimento de aprofundamento de políticas neoliberais, 
junto à luxação democrática orquestrada dentro direita brasileira.  As elites e 
as frações da classe dominante, almejando a retomada ao poder executivo, após 
quinze anos de derrotas no movimento eleitoral, embarcaram no processo de 
impeachment em busca da desconstrução da ampliação do Estado de proteção 
e o retorno do estado mínimo.

Este momento se traduziu como um “retrocesso nos direitos, a redução 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU da Universidade 
Federal  de Mato Grosso do Sul. E-mail: ionaldocosta@yahoo.com.br.
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do peso do campo popular na produção da decisão política e adormecimento 
do projeto de construção de uma sociedade mais justa” (MIGUEL 2019, p. 21), 
com a escolha de rompimento da elite brasileira as políticas governamentais 
empregadas nas décadas anteriores.  

Diante disso, este trabalho se dispôs a realizar uma busca no banco de 
dados acadêmicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES, nos bancos de revistas científicas da área e sites especia-
lizados em publicações acadêmicas, tais como, a Scientific Electronic Library 
Online - Scielo e Google Acadêmico, a fim de identificar o que já foi produzido 
a respeito nesta temática. 

Esse texto direciona esforços, para organizar a investigação de duas pa-
lavras chaves centrais, sendo que a primeira busca foi por publicações referen-
tes à Emenda Estadual Constitucional nº 77 em Mato Grosso do Sul (MATO 
GROSSO DO SUL, 2017), e por último, a procura foi relacionada à austeridade 
fiscal em Mato Grosso do Sul. 

É importante ressaltar que os campos de pesquisa nesta produção estão 
atrelados a um objeto muito específico, de uma legislação regionalizada, do pro-
cesso nacional de austeridade do novo regime fiscal nacional. O que acaba por 
denomiar esse tipo de pesquisa a um modelo exploratório de investigação, no 
qual, o objeto ainda é pouco, ou quase inexplorado academicamente desde que 
se tornou política de Estado em 2017.

O trabalho foi divido em três partes organizacionais, partindo inicialmen-
te pela explicação da metodologia usada para essa investigação, em um segundo 
momento apresentamos o levantamento da pesquisa bibliográfica produzida, 
e por fim, uma análise das principais temáticas que aprecem nos textos encon-
trados durante a pesquisa realizada. Finalizamos com um espaço dedicado as 
considerações finais de tudo que foi apresentado no trabalho.

2. Materiais e métodos

Com o objetivo de situar o leitor deste artigo a parte do objeto de investi-
gação deste, iniciamos este texto apresentado um breve cenário da historiografia 
e do processo político de acontecimentos que levaram o Estado nacional brasi-
leiro os jogos ideológicos do neoliberalismo.

Apresentando na primeira parte, algumas considerações relevantes para 
abstrair politicamente as mudanças gerenciais no pós-golpe da presidente em 
exercício. Elucidando os passos governamentais, que o presidente em exercício 
coloca em prática, a partida da aprovação do Novo Regime Fiscal – NRF da 
Emenda Constitucional nº 95 de 2016 (BRASIL, 2016).

Na sequência, ainda nessa primeira etapa, descrevo um pouco do cenário 
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da aprovação da Emenda Constitucional Estadual nº 77 de Mato Grosso do 
Sul, e do que se trata a aprovação de legislação austera. Como o Governador 
Reinaldo Azambuja consegue dar início a uma série de mudanças nas estruturas 
do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na segundo seção do texto, descrevemos o processo investigativo da pes-
quisa, que está diretamente entrelaçada às fontes e levantamentos do percurso, 
segundo André Cellard (2012, p. 295) com essas fontes, “pode-se operar um 
corte longitudinal que favorece a observação do processo de maturação ou de 
evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 
mentalidades, práticas, etc., bem como o de sua gênese até nossos dias”. Desse 
modo, possibilitando conhecermos o que já foi produzido de relevante aos 
objetos desta pesquisa.

Este estudo se classifica como exploratório e de narrativa descritiva, en-
quanto produto final, e metodologicamente estrutura-se no modelo de revisão 
bibliográfica e de algumas produções de literatura pertinente para a coesão em-
basamento do texto final. Inicialmente a pesquisa iniciou um com a busca nos 
sites de pesquisa mais utilizados para esse tipo de procura, sendo-os o Scielo e o 
Google Acadêmico. 

A atribuição desta pesquisa como exploratória se embasa na percepção, 
de que a busca de referências bibliográficas para aprofundamento a luz do co-
nhecimento produzido, se projeta desafiadora pelo limitado processo de produ-
ção acadêmica compartilhada até o momento. Avançando na investigação do 
objeto, enquanto constrói um percurso acumulativo e elucidativo do conheci-
mento acadêmico produzido até o momento. 

A busca delimitou como espaço temporal os anos de 2017 até ano de 2021, 
e as categorias de analises que incluem as palavras, “Emenda Constitucional 
Estadual nº 77”, e “Austeridade fiscal em Mato Grosso do Sul”. Em ambas, a 
metodologia utilizada foi de verificar na barra de pesquisa dos sites especializa-
dos o que apareceria como produtos das categorias pautadas. 

Em seguida, por meio da apreciação das produções que se enquadraram 
nas categorias levantadas, respeitando a metodologia escolhida, optamos pela 
opção de descrever como foi esse processo e quais resultados conseguimos no 
levantamento bibliográfico. Por fim, com a descrição dos resultados da pesquisa 
devidamente realizada, na parte três do texto apresentar algumas contribuições 
finais, objetivando contribuir com a organização de novos materiais referente ao 
objeto desta produção.
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3. Austeridade fiscal em Mato Grosso do Sul: A Emenda Constitucional nº 77

A democracia ocidental, recorrentemente, tende a ser um espaço de dis-
putas continuas nas histórias dos modernos Estados nacionais. Os conflitos pelo 
controle do aparato de gestão e regulação da máquina pública refinaram os dis-
cursos e construiu diferentes modelos de se pensar a utilização das verbas públi-
cos acumulados no Estado.  

Nessas disputas, o modelo de estado neoliberal se propõe como via de 
Estado, nos quais se “[...] favorecem a integridade do sistema financeiro e a 
solvência das instituições financeiras e não o bem-estar da população ou a qua-
lidade ambiental” (HARVEY, 2014 p.81). Este modelo aplica seus esforços em 
utilizar o aparato estatal em busca de um estado mínimo de intervenções e que 
trabalhe para o setor financeiro da economia mundial, enquanto partes de uma 
globalização econômica.

Historicamente após o impeachment da presidenta Dilma Roussef  (2011-
2016), assume seu vice presidente Michael Temer que decide implementar como 
escolha econômica - uma agenda neoliberal - administrada pelo ex-ministro do 
então governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – PT, Henrique de 
Campos Meirelles. 

A aposta política atenderia uma agenda econômica liberal, apresentada 
e indicada pelo Fundo Monetário Internacional – FMI, que recebeu o nome de 
“Uma Ponte para o Futuro”. Entre as muitas ações iniciadas na busca do con-
trole e mudanças no equilíbrio fiscal das contas do governo, Meirelles declarou 
em entrevista para o Jornal El país, que “não há possibilidade de prosseguir 
economicamente no Brasil gastando muito mais do que a sociedade pode pagar. 
Este não é um plano meramente fiscal” (ALESSI, 2016). 

Esse novo modelo de regime fiscal impactou diretamente nas despesas 
primárias dos investimentos do governo brasileiro e perdurarão por vinte anos. 
Ainda, estabelecendo que só a partir do décimo ano em vigência o presidente em 
exercício poderá propor alterações na fórmula e nos instrumentos de cálculo dos 
percentuais de investimento para os outros próximos dez anos.

Para Amaral (2016), essas despesas primárias são “[...] associadas ao pa-
gamento de pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes (água, luz, tele-
fone, limpeza, vigilância, terceirizados, material de consumo etc.), investimentos 
(equipamentos, material permanente, construções etc.)” (AMARAL, 2016, p. 3). 
Tornando investimentos essenciais para manter e ampliar, áreas como saúde, edu-
cação, segurança pública e seguridade social impossibilitada de serem garantidas.

O modelo adotado de manejo dos gastos do Estado estipulou para cada 
um dos poderes da estrutura federativa brasileira, um limite de gastos controlados 
e revisado pela inflação do ano anterior e pelo Índice de Preços ao Consumidor 
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Amplo (IPCA).  Para Vazquez (2017) a síntese deste modelo econômico é a:

[...] desestrutura o financiamento da política social brasileira ao eliminar a 
vinculação de receitas destinadas à educação e ao orçamento da segurida-
de social, que compreende as políticas de saúde, previdência e assistência 
social. Tais vinculações expressam conquistas sociais que foram garanti-
das na Constituição de 1988, visando estabelecer prioridade e preservar 
o gasto público nestas áreas sociais, independentemente do governo que 
estivesse no poder. (VAZQUEZ, 2017, p. 01)

Ainda, segundo a Nota Técnica emitida pela Associação Nacional de 
Pesquisadores em Financiamento da Educação (FINEDUCA), o investimento 
do PIB em educação, sofrerá perdas decrescentes e sistemáticas com Emenda 
Constitucional nº 95. A nota também alerta que a partir do ano de 2018 os re-
cursos da vinculação constitucional, apontariam para um cenário em que “par-
tindo-se de um percentual de 18% e considerando-se um crescimento da receita 
real de 3% ao ano, após 5 anos a vinculação já estaria em 16%; após 10 anos, em 
13,8% e após 20 anos chegaria a 10,3%, ou seja, uma redução de 43% no índice” 
(FINEDUCA, 2016, p. 01). 

Com a limitação de investimentos encarcerada aos números anuais da 
inflação e do IPCA, o dinheiro oriundo de receitas vinculadas sofrerá ano após 
ano, durante os próximos vinte anos, com uma visível diminuição gradual na 
porcentagem dos recursos vinculados.

Outra importante contribuição elucidativa dos efeitos da PEC/241 foi o 
texto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
– DIEESE, em sua Nota Técnica nº 161, intitulada PEC nº 241/2016: o novo re-
gime fiscal e seus possíveis impactos (DIEESE, 2016). Neste, constatando que as 
aprovações destas mudanças constitucionais contribuirão para que os investimen-
tos em educação e outras obrigações tenham um nível de crescimento muito linear 
e sem grandes variações, mesmo com uma maior demanda de investimentos. 

É importante perceber que, mesmo garantindo a manutenção dos aumentos 
reais que foram implementados entre 2003 e 2015 nas despesas com 
educação e saúde, as pressões por mais e melhores serviços públicos tendem 
a se intensificar. Essa pressão deve aumentar seja por questões demográficas, 
como o crescimento e o envelhecimento da população, ou pelo constante 
aumento das demandas sociais. Além disso, considerando a grande carência 
da sociedade brasileira por serviços públicos, o congelamento real das 
despesas primárias por um período de 20 anos, tal qual definido pela nova 
regra, poderá comprometer ou até mesmo não assegurar a todos o atendi-
mento mínimo desses serviços. (DIEESE, 2016, p. 10).

Diretamente, essa nova postura fiscal, atinge setores primordiais para o 
desenvolvimento do país, são setores como da educação e a saúde, previdência 
social, dentre outros, que ficam atados a uma opção de cunho econômico, que 
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vai limitar os investimentos das políticas públicas e sociais. Certamente, uma 
opção ideológica da limitação brusca de investimentos nas bases destas políticas 
constitucionais pois, “trata-se de uma invenção, sem experiência internacional 
ou respaldo teórico algum, cujo objetivo único é criar um “ambiente ideal para 
negócios financeiros” (VAZQUEZ, 2017, p.01)”.

A EC Estadual nº. 77 entra em votação no dia 14 de abril de 2017 na 
Assembleia Legislativa do Mato grosso do Sul, e foi promulgado em Diário 
Oficial no dia posterior, pelo então presidente da casa Deputado Estadual Junior 
Mochi. Na estrutura desta nova legislação econômica em Mato Grosso do Sul, 
o texto altera os artigos n. 55, 56, 57, 58 e 59, instituindo o novo modelo de 
Regime de Limitações de Gastos, que dispõe sobre os gastos no Orçamento 
Fiscal e de Seguridade Social do estado, no Ministério Público Estadual e para a 
Defensoria Pública Estadual (MATO GROSSO DO SUL, 2017).

Esta emenda constitucional é uma reação do governador Reinaldo 
Azambuja do PSDB, a aprovação em nível nacional da EC. nº 95 de 2016, con-
tudo, as mudanças aprovadas no Parque do Poderes, possui em seu artigo 55, a 
formulação de uma redação um pouco mais branda que a legislação nacional. 
A qual legisla que o tempo de vigência do documento limita-se a dez exercícios 
financeiros. Já no artigo 57, o texto prevê que ao 5º ano de cumprimento do 
regime, “o governador poderá propor como projeto de lei complementar para 
alteração do método de correção dos limites que se refere §§ 1º ao 4º do art. 56 
deste [...]” (MATO GROSSO DO SUL, 2017).

Para o crescimento da receita liquida que exceder o índice de correção, é 
previsto, que seja aplicado 20% deste total, podendo ser elevado até 50% a desejo 
do chefe do poder executivo, e jamais ser maior que 90% do valor nominal de 
receita corrente líquida (MATO GROSSO DO SUL, 2017). A redação da emen-
da, ainda prevê que só não caberá sua aplicabilidade nos casos especificados no 
§ 6º do art. 56, que diz:

6° Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste ar-
tigo: I - transferências constitucionais e legais obrigatórias aos Municípios;
II - fundos e receitas de aplicação vinculada aos Poderes Executivo, 
Judiciário, Legislativo, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à 
Defensoria Pública do Estado (MATO GROSSO DO SUL, 2017).

Com a reeleição do Governador Reinaldo Azambuja em 2018 uma série 
de mudanças nas legislações começaram a acontecer, e observou-se que o gestor 
começou a enviar uma série de listas de projetos de leis, para câmara legislativa 
estadual, a fim de instituir mudanças que se enquadravam a lógica da emenda nº 
77. Assim, atingindo diretamente fatores do funcionalismo estadual e a estrutu-
ra organizacional do estatuto do servidos do magistério em Mato grosso do Sul,  
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Entre mudanças para o funcionalismo da educação estadual, se destaca 
a forma alteração da porcentagem de contribuição para previdência, mudança 
no estatuto do magistério e desvinculação do professor convocado em sua igual-
dade remuneratória, o fechamento de muitas escolas na capital e em cidades do 
interior e a mudança no plano de cargo e carreiras do servidor do magistério. 
Por fim, estando abertos aos jogos ideológicos políticos, e a necessidade de com-
preender a organização dos passos do complexo gerenciamento do Estado, os 
cenários das demandas gerenciais encontram-se sobrepostas às demandas dos 
diretos constitucionais. 

4. Resultado da investigação 

A produção do conhecimento está diretamente vinculada com o desen-
volvimento da sociedade, especialmente em momentos em que a educação, as-
sim como outros direitos estão sendo cerceados dos brasileiros, contribuir com 
a ciência também é um ato de revolução. Nesse sentido, esta sessão visa apre-
sentar os resultados das pesquisas existentes sobre austeridade fiscal em Mato 
Grosso do Sul e a EC Estadual n. 77 do estado de Mato do Grosso do Sul.

A partir da necessidade de identificar as pesquisas que foram, e estão sen-
do realizadas, que possuem relação com o objeto de investigação para produção 
cientifica, optou-se por definir inicialmente a busca em três bases de dados bra-
sileiras, Banco de Teses e Dissertações da CAPES, Scientific Electronic Library 
– Scielo e Google Acadêmico.

A primeira busca foi realizada no Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES, utilizando o termo “austeridade fiscal em Mato Grosso do Sul”, sem a 
aplicação de filtros de pesquisa. O resultado obtido foi de 1270022 de pesquisas 
relacionadas, entretanto não se identificou nos títulos a correlação entre austeri-
dade fiscal no estado de Mato Grosso do Sul. Sendo assim, optou-se por aplicar 
o filtro em três características da base de dados, o primeiro foi referente ao ano 
de 2017 a 2021; o segundo a grande área do conhecimento, sendo selecionada 
“ciências humanas”; e o terceiro área do conhecimento “educação”, obtendo 
o resultado de 15316 pesquisas. Os resultados apresentados pela plataforma, 
ainda com a aplicação dos filtros, também não demonstraram a existência de 
pesquisas relacionadas ao objeto em específico.

A segunda busca realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES 
foi pela categoria “EC Estadual n. 77 do estado de Mato do Grosso do Sul”, 
tendo como o resultado geral e sem filtros, 1281169 pesquisas, entretanto não 
demonstravam inicialmente a mesma descrição nos títulos. Na sequência, foram 
utilizados os mesmos filtros anteriores o primeiro foi referente ao ano de 2017 a 
2021; o segundo na grande área do conhecimento, sendo selecionadas “ciências 
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humanas”; e a terceira área do conhecimento “educação”, obtendo o resultado 
de 15230 pesquisas.

A partir da pesquisa realizada no Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES, constatou-se que a base de dados não consegue trazer as categorias es-
pecíficas solicitadas no buscador, assim tendo que avançar a página para identifi-
car se consta no título, fato que não se encontrou esse dado. Na sequência o pes-
quisador seguiu para a base Scientific Electronic Library – Scielo, utilizando das 
mesmas categorias, austeridade fiscal em Mato Grosso do Sul e a EC Estadual 
n. 77 do estado de Mato do Grosso do Sul e nenhuma pesquisa foi listada.

A terceira base de dados utilizada foi o Google Acadêmico, no qual bus-
cou-se primeiro pela categoria “austeridade fiscal em Mato Grosso do Sul” sem 
a aplicação de filtros, chegando a 2230 resultados. Aplicando o filtro de período, 
selecionou-se entre os anos de 2017 a 2021, obtendo 975 pesquisas, porém ne-
nhum resultado apresentou no título a categoria aqui investigada.

As produções encontradas na grande área da categoria “austeridade fis-
cal” apresentam até um grande gama de trabalhados relacionados, com dife-
rentes objetos de fundo central. Nele identificamos textos com relação à auste-
ridade fiscal e a saúde, austeridade fiscal e seguridade social e outras. Contudo, 
ao agregarmos ao termo austeridade fiscal ao nome de Mato Grosso do Sul, 
consta apenas um texto relacionado a categoria, intitulado de “A política educa-
cional brasileira no contexto do regime de austeridade fiscal” (FERNANDES; 
PEREIRA; BEZERRA, 2021).

Neste texto o pesquisador e as pesquisadoras apresentam um rela-
to da situação educacional nacional, com a materialização do da Emenda 
Constitucional nº 95 de 2016. O artigo apresentado no periódico Educação e 
Políticas em Debate, volume dez de 2021, é uma síntese das legislações e mani-
festações de entidades civis organizadas. As conclusões que se chegaram com o 
produto foi de que desde a aprovação do novo regime fiscal, o Estado brasileiro 
vem pecando em garantir, na concretude, o direito a educação, e aprofundando 
um modelo de estado voltado para o mercado e privatização estatal.

O que se percebe é que a realidade de austeridade apresentada é a análi-
se da política nacional de austeridade no espaço educacional. A categoria que 
investiga a austeridade no estado de MS, não aparece claramente no corpo do 
texto, sendo possível o texto estar vinculado à pesquisa da categoria no site, pelo 
fato dos autores serem vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação 
– PPGEDU da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, e não 
diretamente ao objeto desta pesquisa.

Essa ausência de publicações objetivas na pesquisa da categoria “aus-
teridade fiscal em Mato Grosso do Sul”, reverbera a totalidade da pesquisa 
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exploratória anunciada no início deste texto. Existe uma quantidade de textos 
quase nula a respeito desta temática, que talvez seja pelo fato de a legislação ser 
muito recente na linha cronológica, apresentando seus primeiros impactos para 
a sociedade sul-mato-grossense.

A segunda categoria “EC Estadual n. 77 do estado de Mato do Grosso 
do Sul”, quando lançada na barra de pesquisas do site, apresenta a informação 
inicial que a busca encontrou um total de 5.890 produtos. Dado ao qual, ao 
debruçarmos diante dele, percebemos novamente que os textos enumerados, em 
sua grande maioria não trazem relação direta com o verbete pesquisado.

Os textos que recebem maior destaque são aproximações ao grande eixo 
Mato Grosso do Sul, e ao eixo regime fiscal, que pode soar para o algoritmo 
do sistema do site como sinônimo da EC Estadual nº 77.  Quando listados os 
textos, observam-se os inúmeros textos que abordam a temática educacional e 
outras áreas, como segurança pública, demarcação de terras indígenas e outros. 

Há exemplo temos o texto da dissertação de mestrado de Sueli Veiga 
Melo, que escreve o texto intitulado “Panorama sobre o financiamento da edu-
cação básica pública no estado de Mato Grosso do Sul”, embora faça uma exce-
lente retomada de todo processo de consolidação do financiamento da educação 
básica em MS, a autora pouco fala da Emenda Constitucional nº 95 e nada 
apresenta da EC Estadual nº 77. 

Essa mesma pesquisa no buscador de texto do Google Acadêmico, entre-
ga textos que se aproximam bastante da categoria pesquisada. O primeiro dele é 
o da professora da UFMS Maria Dilnéia Espindola Fernandes, que foi produzi-
do para Fórum Popular Nacional Popular de Educação de 2018. 

O título deste trabalho é “Direitos interrompidos: o PSPN diante do ajuste 
fiscal”, um alerta das políticas que afligem a política nacional do piso salarial na-
cional da docência, que sofre com o regime fiscal em âmbito da união, e também 
da com o regime fiscal estadual de MS, imposto pela Emenda Constitucional nº 
77/2017.

O texto faz referência direta da ação da legislação nas políticas salarial 
de MS, apontando que “A aprovação da Emenda à Constituição Estadual n. 
77/2017, encerrou um ciclo que foi de 2012 a 2015, e que permitiu que o estado 
pagasse o melhor salário do Brasil” (FERNANDES, 2018 p. 3). Materializando 
um dos poucos textos que aparecem direta citação da EC Estadual nº 77 de MS.

Em sequência, outro texto de referência, e que aparece como o primeiro 
na listagem expositiva da pesquisa é o “O regime de limites de gastos no âmbito 
do orçamento fiscal e da seguridade social do estado de Mato Grosso do Sul: 
análise sobre um processo em curso” (FERNANDES, 2020), publicado na revis-
ta Inter-Ação de maio de 2020, em seu volume 45. 
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O texto é da pesquisadora e professora da Solange Jarcem Fernandes da 
UFMS, e nele, ela busca discutir com a EC Estadual nº 77, atingiu de maneira 
direta a política de valorização de professores da educação básica de MS, aprofun-
dando os impactos de legislações correlatas advindas da aprovação deste específi-
co regime fiscal estadual. Ao concluir, deixa claro que os efeitos para os docentes 
de MS, passa pela redução, aumento da alíquota previdenciária e extensão do 
prazo para integralização do Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN.

5. Considerações finais

A EC Estadual nº 77 é resultado de um moderno aprofundamento do 
Estado neoliberal brasileiro, que tem sua gênese a partir do momento de empacha-
mento da presidenta Dilma e ascensão do seu vice Michael Temer. Ao chegar ao 
poder uma de suas primeiras ações, foi empregar um regime de austeridade fiscal.

As medidas de austeridade foram rapidamente absorvidas pelos entes fe-
derados, e entre eles o Estado de Mato grosso do Sul. O chefe do executivo 
estadual conseguiu a aprovação de uma Emenda Constitucional Estadual nº 77, 
conhecida como uma “cópia da legislação nacional”.

Neste sentido, este artigo percorreu uma metodologia de uma pesquisa 
exploratória, para encontrar o que existe de publicação referente às categorias 
“austeridade fiscal em Mato Grosso do Sul” e “Emenda Constitucional Estadual 
n. 77 do estado de Mato do Grosso do Sul” nas bases de dados. 

Como resultado deste processo investigativo o que ficou claro é que a 
produção referente à legislação estudada, ainda apresenta uma quantidade mui-
to pequena de publicações e produções. Certamente, isso se dá pelo fato de ser 
uma legislação recente e que começa a apresentar seus reais impactos na vida 
da sociedade que vive sua vigência. Apenas duas publicações apresentam, no 
corpo de seu texto, referência a Emenda Constitucional Estadual nº 77 e suas 
primeiras implicações para educação em Mato Grosso do Sul.

É necessário que sejam produzidas outras pesquisas a partir do objeto ana-
lisado aqui, pois a ampliação de diferentes avaliações, podem gerar melhores in-
terpretações dos impactos positivos ou negativos da aprovação de legislações de 
austeridade. Recomenda-se que novas pesquisas exploratórias sejam realizadas 
em um futuro próximo, para acompanhar o progresso de produções do objeto.
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UMA CRÍTICA À MILITARIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS SOB A PERSPECTIVA DA A

UTONOMIA E DA DIVERSIDADE

Yulian Lopes de Souza1

1. Considerações iniciais

A militarização das escolas é um projeto político-ideológico que se encon-
tra como um prólogo desde a ditadura militar ocorrida no Brasil, que perseguiu, 
sequestrou, torturou e matou todos que se opuseram aos seus ideais. Naquele 
tempo já se estabelecia uma proposta de um modelo educacional de reforma 
mais tecnicista e desinteressado pelas humanidades, que visava um modelo des-
provido de conhecimento que viabilizasse a contestação, o qual, entre tantas ou-
tras imposições, excluiu o ensino da filosofia, a qual era considerada subversiva.

Este artigo, portanto, tem o objetivo de demonstrar sucintamente as pro-
blemáticas em torno do projeto político de militarização das escolas e suas im-
plicações nos contextos de diversidade, liberdade e autonomia dos educandos, 
argumentando contrariamente à proposta de des-democratização do processo 
educacional, o qual implica um grande retrocesso.

O artigo se organiza em três momentos principais: primeiro é apresenta-
da a proposta de militarização das escolas como o projeto político que ganhou 
o nome de Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (PECIM). Depois, 
busca-se evidenciar as incongruências do contexto de diversidade nas escolas 
com o contexto militar, de modo que fica demonstrado como a realidade da 
escola se tornou extremamente complexa para a suposta solução milagrosa da 
militarização. Em um terceiro momento, o trabalho traz algumas considerações, 
como os estudos de Milgram (1963) e os apontamentos do teórico e pedago-
go brasileiro Paulo Freire, quanto ao problema da obediência e da educação 
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Tecnologias Emergentes na Educação pela Miami University of  Science and Technology 
- MUST University (Flórida - EUA) e Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário 
São José de Itaperuna - UNIFSJ e em Pedagogia pela Faculdade Ibra de Brasília - FA-
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opressora. Por fim, busca-se salientar a importância da discussão sobre os peri-
gos da militarização das escolas e seus efeitos destrutivos na sociedade.

2. A militarização das escolas no Brasil

Em setembro de 2019, o governo federal lançou o Programa Nacional de 
Escolas Cívico-Militares (PECIM), com a meta de implementar 216 escolas no 
modelo até 2023. O modelo prevê instituições educacionais não militares, mas 
com uma equipe de militares das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros, da reserva e da ativa, no papel de tutores e gestores. A conjuntura 
do modelo proposto é cercada por uma forte retórica e apelo de que Escolas 
Cívico-Militares (Ecim) ajudem a reduzir dos índices de violência nas escolas 
públicas regulares, havendo preferência para instalar o programa em localidades 
de alta vulnerabilidade social, e até mesmo de modo a coibir a violência da re-
gião. (BRAGA; GARCIA; REZENDE, 2019).

O endosso da “pedagogia” da militarização nasceu sob o discurso do res-
gate de valores cívicos e patrióticos, da ordem e da disciplina; impondo, assim, a 
disciplina e a estética militar nas vestimentas, no corte de cabelo e nas expressões 
do comportamento de cada um. Um dos fundamentos argumentativos que são de-
fendidos pelos apoiadores, inclusive professores, é a perda da autoridade da figura 
do professor em sala de aula. Infelizmente essa é uma realidade, mas a análise é 
perpassada por uma solução simplista, falaciosa e ignorante quanto à complexida-
de do tema. Além disso, retira a autoridade do professor, atribuindo-lhe o desastre 
da educação como sua responsabilidade. Nesse sentido, resgata-se a autoridade do 
professor valorizando o seu trabalho, não desautorizando-o. Essa intromissão é ar-
rogante e extremamente desrespeitosa, pois transfere aos militares, sem nenhuma 
formação na área, a não ser o discurso ideológico que os sustenta, a responsabili-
dade administrativa e pedagógica das escolas. (BARBOSA, 2020).

A militarização das escolas é um projeto político antigo, desde os primór-
dios do golpe militar de 1964 ocorrido no Brasil, onde se visa transformar a edu-
cação em uma arquitetura cientificista, buscando uma abordagem que exclua o 
diálogo entre educador e educando, que retire a liberdade de manifestação cultu-
ral de cada indivíduo em lugar de uma padronização estética e comportamental 
influenciada por uma submissão hierárquica que possui a punição como recurso 
didático e disciplinar. Assim, o educando precisa vestir o uniforme determinado, 
cortar o cabelo conforme ordenado e estudar somente o que lhe é autorizado.

3. A problemática da diversidade sob a censura da educação militar

Os militares são sujeitos doutrinados a obedecer, passivos e subservientes; 
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cerceados em seus comportamentos são submetidos a uma censura de ideias, de 
manifestações próprias de sua cultura e de sua sexualidade. Esse aspecto reflete 
nas práticas pedagógicas, nas metodologias adotadas, que visarão sempre condi-
cionar os alunos também à subserviência, a uma disciplina que não discute, não 
questiona, só obedece. Militarizar a educação é tratar com simplismo a conjun-
tura das realidades sociais, culturais e educacionais brasileiras; buscando, como 
no meio militar, resolver a indisciplina com a punição. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar como o contexto escolar se tornou com-
plexo aos padrões da escola militar. Nela, existem regras e regulamentos que os 
estudantes são obrigados a cumprir sob a ameaça de punições. 

O Regulamento Disciplinar é um compêndio que guia a manutenção des-
sas escolas em direção ao sucesso empreendido, e suas normas disciplina-
res são “[...] um instrumento a serviço da formação integral do aluno, não 
sendo toleráveis nem o rigor excessivo, que desvirtua ou deforma, nem 
a benevolência paternalista, que a desfibra e degenera” (COMANDO..., 
2018). Tais imposições ferem os princípios da dignidade da pessoa hu-
mana e da igualdade; instituem comportamentos e posturas; buscam ho-
mogeneizar alunos sem respeitar a individualidade, a cultura, o gênero, a 
religião e a identidade étnico-racial; normatizam e dominam os estudan-
tes para serem subservientes ao regime castrense. (LIMA; BRZEZINSKI; 
MENEZES JUNIOR, 2020, p. 13).

Esse regimento escolar serve ao conservadorismo na educação de uma es-
cola que domina o corpo do estudante. Visa determinar o que pode e o que não 
pode, o que vestir e como vestir, como cortar o cabelo, o que usar como adereço 
ou não etc. Tudo isso impacta a relação da escola com os estudantes, que são 
submetidos a uma normatização de seu comportamento e de sua manifestação 
identitária, e com os profissionais, que são desautorizados em suas determina-
ções pedagógicas e metodológicas. Isso como resultado de uma des-democrati-
zação da gestão escolar, onde se coloca um militar sem formação pedagógica 
para administrar e regulamentar as diretrizes da escola.

Segundo Marcos Garcia Neira, professor titular e diretor da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), “é um equívoco pensar 
que em uma escola que tem a gestão administrativa e educacional feita por 
militares da reserva na escola soluciona a questão da indisciplina. [...] A 
escola pública da contemporaneidade precisa ser o lugar da diversidade. 
É muito bom que os meninos tenham cabelo comprido, curto, ou pintado, 
bem como as meninas, é muito bom que o aluno vá para a escola e encon-
tre pessoas de todos os tipos, porque a gente precisa aprender a conviver 
com as diferenças”. (LUCENA, 2019, n.p).

Controlar e restringir as liberdades de expressões dos integrantes do siste-
ma educacional, estudantes e professores, fere o princípio orientador das diretri-
zes educacionais que visam 
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à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica com-
preender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rom-
pendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual 
(cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão 
plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adul-
to – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 
pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como 
espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na 
prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às dife-
renças e diversidades. (BRASIL, 2018, p. 14).

Além do mais, é reducionista e simplista imaginar que uma padronização 
estética e uma disciplina pautada na punição resolva o problema da violência 
escolar. A violência é reprodução social e cultural, resultado de desigualdades 
e de políticas públicas ineficientes, não apenas de uma arquitetura educacional 
fracassada. Normatizar o comportamento dos estudantes e censurar suas mani-
festações de identidade e orientações políticas só serve para silenciar e excluir.

O documento Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 44 
Curriculares da Educação Especial (BRASIL, 1998) já versava o direito à educa-
ção sob a perspectiva das diversidades de seus integrantes:

O direito da pessoa à educação é resguardado pela política nacional de 
educação independentemente de gênero, etnia, idade ou classe social. O 
acesso à escola extrapola o ato da matrícula e implica apropriação do sa-
ber e das oportunidades educacionais oferecidas à totalidade dos alunos 
com vistas a atingir as finalidades da educação, a despeito da diversidade 
na população escolar. (BRASIL, 1998, p. 15).

Para Ferreira (2015), o conceito de diversidade não pode ser apenas 
um conceito ou jargão. Sem fundamentação prática, seu significado é esva-
ziado e reduzido à retórica política, que desconsidera e negligencia questões 
sociais, econômicas e culturais prementes existentes no cerne do conceito. 
Isso porque a diversidade é o reflexo, é o resultado de uma luta em promoção 
de direitos e chances igualitárias para todos os membros da sociedade, inde-
pendentemente de sua origem, raça, gênero, posição social, renda, orienta-
ção sexual, papel social, condição física, cognitiva ou intelectiva, motora, 
neurológica, sensorial etc. 

É preciso refletir sobre a escola e sua diversidade cultural, reconhecer as 
diferenças buscando romper e superar as velhas políticas educacionais que não 
suportam a realidade do outro. A escola precisa se tornar o lugar de acolhimento 
e aceitação das diversidades, colocando-as como pauta no processo educativo, 
refletindo em uma educação mais humana e integradora das diferenças, de uma 
educação igualitária na medida das desigualdades. 
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A exclusão [...] é a morte de ambos os lados da fronteira; é a separação e 
a justaposição institucional indiscriminada; é o aniquilamento do outro, a 
negação do exercício do direito de viver a própria cultura, na própria lín-
gua, no próprio corpo, na própria idade, na própria sexualidade etc., - que 
impede o pertencimento de um sujeito ou grupo de sujeitos a uma comuni-
dade de direitos. Comunidade de direitos, inclusive e, sobretudo, o direito à 
não-mesmidade, o direito irredutível à diferença. (SKILIAR, op.cit., p. 91).

Na escola militar só é possível admitir o que é igual, o que se submete 
à normatização da padronização, o que nega a si mesmo para assumir os ca-
racteres militares. Assim, o que ela discursa é que o diferente é inadequado, 
inapropriado, indevido, inconveniente, incapaz e inferior. Nesse sentido, não se 
pode admitir que a escola se torne o lugar da exclusão, das relações de poder 
que negligenciam as inconsequentes ações de uma estrutura educacional que si-
lencia, inviabiliza e nega a diferença. É preciso reeducar esse olhar educacional, 
como um imperativo ético, para que se possa construir relações que se pautem 
na igualdade que não padroniza, no respeito que não nega a manifestação e no 
exercício de uma prática educacional verdadeiramente democrática.

5. A autonomia como fundamento da relação educacional

Autonomia: termo introduzido por Kant para designar a independência da 
vontade em relação a todo sujeito ou objeto de desejo e a sua capacidade de 
determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a da razão. A 
autonomia é contraposta por Kant à heteronomia pela qual a vontade é deter-
minada pelos objetos da faculdade de desejar. (ABBAGNANO, 2007, p.97).

Na obra “Pedagogia do oprimido” (2017), Paulo Freire discute a arquitetura 
convencional da educação vigente que se estrutura pelas relações verticalizadas, a 
qual ele designa como educação bancária, onde o educador se põe em posição de 
transferidor e depositante de um suposto conhecimento, e o alunos como de depo-
sitários que apenas recebem e arquivam tal conhecimento. Segundo Freire (2017),

[...] a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são 
os depositários e o educador, o depositante. Em lugar de comunicar-se, o 
educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras inci-
dências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concep-
ção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se ofere-
ce aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. 
(FREIRE, P., 2017, p. 81-82).

Nessa perspectiva, Freire (2017) ressalta a importância de uma educa-
ção libertadora, e não “bancária”, onde os educandos se tornem sujeitos de 
seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão de mundo, manifesta-
da implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus companheiros. 
Diferentemente do proposto pela educação militarizada, onde o educando não 
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toma posição de questionamento, de discussão, de reflexão, mas tão somente 
de aceitação, submissão e repetição do conteúdo apresentado. Desse modo, na 
escola militar, sob uma retórica de educação cientificista, a realidade é dissimu-
lada e naturalizada exatamente para que o educando jamais discuta ou reivindi-
que seu lugar de manifestação.  

Em outra obra de Freire (1993), Política e Educação, ele diz que a nature-
za formadora da docência não pode reduzir-se a puro processo técnico e mecâ-
nico de transferir conhecimentos, como a educação bancária faz, mas que deve 
enfatizar a exigência ético-democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, 
aos receios, aos desejos, à curiosidade dos educandos. Para Freire (1979), é ne-
cessário que haja diálogo, que haja comunicação. Mas o diálogo não pode se 
travar em uma relação antagônica. “Ser dialógico é não invadir, é não manipu-
lar, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da 
realidade.” (FREIRE, P., 1979, p. 43). E ainda, para Touraine (1998), a comuni-
cação implica o reconhecimento do outro, de sua diversidade e pluralidade, de 
seu direito de manifestar sua identidade, sua razão e sua cultura, contribuindo 
para a recomposição de uma sociedade dividida. 

Freire (2017) ainda afirma que o comportamento dos oprimidos é sempre 
um comportamento prescrito. Isto é, o comportamento dos oprimidos se faz à 
base de pautas estranhas a eles, são as pautas dos opressores. Desse modo, o que 
há é uma imposição da opção de uma consciência à outra; tendo um sentido 
alienador, no que ele chama de “consciência hospedeira”. É o que acontece 
na estrutura hierarquizada do militarismo, onde o sujeito submisso cumpre tão 
somente o que lhe é ordenado, ouve tão somente o que lhe é falado, entende tão 
somente o que lhe é ensinado nas fôrmas do que é determinado. É preciso se 
recusar a pensar, a discutir, a questionar sob pena de punições.

Um dos maiores problemas da obediência, principalmente se levada a cabo 
como no militarismo, é descrita no experimento de Milgram (1963), onde ele com-
prova como a obediência cega e submissa conjuntamente com a recusa do pensar 
resultam em um deletério e desastroso processo. Milgram (1963) afirma que 

As pessoas possuem instintos profundamente agressivos que exercem con-
tinuamente pressão para se manifestarem e que a experiência justifica a 
liberação desses impulsos. De acordo com esse ponto de vista, se uma 
pessoa é colocada numa situação em que tiver completo poder sobre outro 
indivíduo, a quem poderá punir tanto quanto quiser, tudo o que existe de 
sádico e bestial no homem vêm à tona. (MILGRAM, 1963, n.p).

Milgram (1963) prossegue dizendo que, as pessoas comuns que simples-
mente cumprem suas tarefas, ainda que sem qualquer hostilidade particular, tor-
nam-se agentes num terrível e destrutível processo. E que, além disso, mesmo 
quando os efeitos destrutivos do seu trabalho se tornam evidentes, e que o que 



Educação em Perspectiva:  
Reflexões entRe a teoRia e a PRática

313

lhes foi solicitado é incompatível com os padrões fundamentais da moralidade, 
um número relativamente pequeno de pessoas tem os necessários recursos inter-
nos para resistir à autoridade.

Nesse sentido, Milgram (1963) diz que:

A defesa mais frequente do indivíduo que cometeu uma ação abominável 
por ordem da autoridade é de que estava simplesmente cumprindo o seu 
dever. Aprendemos o que significa a obediência na família e na escola, 
mas principalmente quando passamos a integrar o mundo do trabalho. 
Trabalhando num escritório, numa fábrica ou no exército tem-se, neces-
sariamente, de abandonar um grau de julgamento individual para que es-
ses sistemas maiores possam operar com eficiência. Em tais situações de 
trabalho, a pessoa não se considera responsável pelas suas próprias ações, 
mas sim como um agente que executa os desejos de uma outra pessoa. 
(MILGRAM, 1963, n.p).

A relação educacional deve se pautar pela obediência, é claro, mas tam-
bém, principalmente, pela autonomia. E a relação obediência x autonomia ja-
mais será antagônica, será sempre dialética.

Como professor, eu não quero do meu aluno continência, quero criatividade, 
crítica, mas também gentileza, respeito e humildade – eu exijo humanidade. 
Eu não quero que meu aluno abaixe a cabeça para ninguém, mas que olhe nos 
olhos de qualquer um. Quero que ele respeite e seja respeitado, não por medo 
dos castigos, mas porque pessoas devem ser respeitadas, em sua dignidade. 
A militarização das escolas pode até servir para que alunos obedeçam aos 
professores, disciplinem seus comportamentos, deixem uma sala em silêncio 
para que o professor possa falar. Que o professor seja ouvido, embora seja 
necessário, em hipótese alguma é suficiente. Não gera conhecimento algum. 
O aprendizado é uma relação mútua de respeito. Ao contrário do que afirma 
o ministro da educação, Milton Ribeiro, a vara não educa e é um absurdo ter 
que argumentar contra em 2020. (BARBOSA, 2020, n.p).

A essência da autonomia é a capacidade de tomada de decisões através 
de uma autodeterminação deliberada. A autonomia não é a liberdade plena e 
inconsequente como resultado de uma insubordinação; é, sim, a liberdade de 
pensar por si mesmo, de assumir posição de dialogar, de pensar, de discutir, de 
se manifestar. Autonomia significa, também, considerar o outro em sua singula-
ridade e individualidade, pois, não pode haver autonomia onde só se considere 
um ponto de vista, mas tão somente onde haja diálogo e comunicação, respeito 
e aceitação, manifestação plural e não padronizada.

6. Considerações finais

Buscou-se discutir neste texto a problemática da militarização das escolas 
sob a perspectiva de sua disciplina “educativa” que silencia e exclui o que seja 



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

314

diferente, a tentativa militar de padronizar pela normatização o comportamento 
e a expressão identitária dos educandos como uma possível proposta de solução 
da violência escolar e social. 

Nesse sentido, foram apresentados alguns pressupostos que visam de-
monstrar as implicâncias de uma pedagogia de opressão que tem como nar-
rativa o cerceamento comportamental e estético sob uma obediência punitiva, 
demonstrando seus efeitos deletérios, como nos estudos de Milgram (1963).

Enquanto a proposta de educação for pautada em uma relação vertica-
lizada e de opressão onde os educandos se tornem proibidos de ser, não have-
rá liberdade e autonomia. Enquanto a pauta educacional for de uma estrutura 
“bancária”, de depósito de informações mecanicistas e tecnicistas, não haverá 
jamais produção de conhecimento, mas tão somente de repetição. Por isso a luta 
dos educandos deve ser a de liberdade da opressão; para que, em se libertando, 
possam libertar também os opressores e não se tornem também outros opres-
sores, cadenciando um eterno movimento de opressão. A educação precisa se 
pautar na liberdade de pensamento e de manifestação de identidade e cultura, 
não de uma pedagogia da exclusão e silenciamento.

A solução para a crise na educação e da violência escolar não deve se 
pautar em uma militarização pedagógica, e sim em uma educação libertária 
e transformadora da realidade. O que deve ser proposto não é a exclusão, o 
silenciamento e o cerceamento da liberdade dos educandos e educadores; pelo 
contrário, deve ser a da liberdade de manifestação cultural e de ideias, deve ser 
a melhoria de condições de trabalho do educando, deve ser a luta pela demo-
cratização do acesso à educação e da própria educação, deve ser de assistência 
social e psicológica. Não se pode construir uma sociedade mais justa e harmô-
nica silenciando as manifestações de cada participante do cenário educacional 
em vista de uma estrutura militarizada de hierarquia e submissão pela punição.
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EDUCAÇÃO EM DISCUSSÃO: UMA ABORDAGEM 
MULTIMENSIONAL DE TECNOLOGIAS NO 

AMBIENTE EDUCACIONAL

Abraão Danziger de Matos1

1. Introdução

O final do século XX é marcado pelos avanços tecnológicos da terceira re-
volução industrial, dando início a Era da Informação, definida pelo avanço da di-
namização dos fluxos informacionais pelo mundo que advém ao acesso à internet 
e a criação das novas tecnologias. Este período de revoluções no campo técnico 
engloba os avanços nas telecomunicações, na computação – incluindo softwares 
e hardwares – e na microeletrônica. O surgimento da internet e a maneira como 
os usuários trocam informações nela contribuiu para um ambiente web, no qual 
usuários não apenas consumem informações, mas as produzam e divulguem de 
modo colaborativo (VALENTE; MATTAR, 2007; VILAÇA, 2011).

Hoje, em plena quarta revolução industrial, marcada pela robótica, inter-
net das coisas e avanços sem precedentes na velocidade da comunicação e uso 
da inteligência artificial utilizar as ferramentas digitais nas aulas não é mais uma 
opção. No contexto da pandemia percebemos que o avanço das tecnologias de 
informação possibilitou aos professores uma alternativa no exercer de sua pro-
fissão em tempos de aulas remotas por meio da criação de ferramentas digitais. 
Assim, as tecnologias digitais da informação e Comunicação (TDIC) podem ser 
ressignificadas e ocupar um espaço importante no processo de ensino-aprendi-
zagem, em todos os níveis de ensino (AVELINO; MENDES, 2020; BARRE-
TO; ROCHA, 2020; MARTINS, 2020). 

Professores e alunos transpõem-se da realidade vivida em sala de aula 
composta por quatro paredes para um ambiente novo, cheio de informação, 
mas que exige reconsiderar a qualquer custo os métodos pedagógicos tradicio-
nais, para métodos atuais que adaptem as novas mudanças. As novas tecnolo-
gias criam novas chances de reformular as relações entre alunos e professores 
e de rever a relação da escola com o meio social, ao diversificar os espaços de 

1 Formado em Gestão de Negócios pela Fatec/BS e Gestão Pública pela Univesp, com espe-
cializações na área da Educação, Administração e Informática, bem como mestrando em 
Educação pela ACU -Absoulute Christian University. E-mail: estudantegc@gmail.com.



Educação em Perspectiva:  
Reflexões entRe a teoRia e a PRática

317

construção do conhecimento, ao revolucionar os processos e metodologias de 
aprendizagem, permitindo à escola um novo diálogo com os indivíduos e com o 
mundo (MERCADO, 1999).

As TDIC são protagonistas quando nos referimos aos recursos digitais 
disponíveis as atividades e estratégias educacionais no ensino remoto, pois elas 
proporcionam comunicação e o alcance nas relações entre os indivíduos. Essas 
tecnologias permitem a interação num processo contínuo, rico e insuperável que 
disponibiliza a construção criativa e o aprimoramento constante rumo a novos 
aperfeiçoamentos (TEZANI, 2011).

Ferramentas digitais como:  Kahoot, Canva, Google Classroom, 
Jamboard, Mentimete, entre outras, são as plataformas interativas mais comuns 
e frequentes utilizadas no sistema de aulas remotas, e que apresentam formas 
de dinamizar e facilitar o conteúdo nessas aulas. Neste sentido, esses meios 
apresentam o objetivo de viabilizam esse processo educacional nas aulas online, 
trazendo além da conexão, a percepção do quanto o mundo tecnológico tem a 
contribuir em todo método de ensino aprendizado.  Entretanto, o uso destas im-
plica em novas competências e habilidades para docentes e estudantes, os quais 
realizavam predominantemente atividades teórico-práticas presenciais, além da 
necessidade de acesso à internet e computadores ou celulares (ANDRADE, et 
al., 2018; VAONA, et at., 2018). 

Diante das importantes contribuições dos recursos tecnológicos na ativi-
dade docente compreende-se que uso da TDIC favorece a democratização do 
acesso a informação de forma excepcional, sendo uma ponte que liga as relações 
entre os humanos e os seus meios: social, cultural e educacional. Em meio a essa 
afirmativa, é possível evidenciar que tais recursos mais do que nunca estão sendo 
utilizados como nunca antes pelos sistemas de educacional, mais precisamente 
na função das demandas atribuídas aos professores. 

A adoção de ferramentas digitais síncronas e assíncronas continuará co-
nosco e provavelmente novos métodos e tecnologias da telecomunicação surgi-
rão para otimizar e tornar mais eficiente o aprendizado nos meios digitais. 

Assim, é evidente que os recursos digitais possibilitam tanto aos profes-
sores quanto aos alunos a interação em suas relações, no qual pode contribuir 
significativamente no processo de ensino-aprendizagem de forma relevante, mas 
em contrapartida, esses recursos por si só não possuem a capacidade de transfor-
mar a realidade contingente da educação sem haja estratégias e estudos pedagó-
gicos que promovam uma adequação que compreenda a realidade de todos que 
compõe comunidade escolar.

Nesse sentido, a utilidade das ferramentas tecnológicas na educação deve 
ser vista sob o uso de uma estratégia de ensino interativo, que possa retirar o 
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aluno da sua zona de conforto, influenciando este a desenvolver o pensamento 
crítico reflexivo por meio do manejo aplicado da criatividade, autonomia e exer-
cício crítico nas plataformas digitais. Nesse ínterim, percebe-se que tal estratégia 
visa dar continuidade e complementar ao processo de ensino e aprendizagem 
presencial, o qual não deve ser descartado frente ao ensino online (ANDRADE, 
et al., 2018; VAONA, et at., 2018).

A pesquisa atual aborda o uso de novas tecnologias no campo da educa-
ção, bem como sua aplicação educacional e os desafios que ela coloca. Além 
disso, confirma, demonstra, identifica e discute os benefícios e benefícios do uso 
das novas tecnologias de aprendizagem, enfrentando o desafio dos professores 
incorporarem essas novas tecnologias em suas salas de aula, devido às dificul-
dades de aceitação e formação dos mesmos e das instituições de ensino, e perda 
de alunos foco. Nesse caso, o uso da tecnologia pedagógica torna-se inadequa-
do em seu aprendizado. A pesquisa questiona se deve haver uma relação entre 
alunos, professores e instituições de ensino para ter sucesso no uso das novas 
tecnologias, observando que a abordagem tecnológica é importante para o de-
senvolvimento positivo e melhoria da qualidade da educação.

2. Desenvolvimento

O uso de tecnologias na sala de aula é cada vez mais uma realidade, que 
necessita de atenção, por parte de professores e das instituições escolares. Por 
este motivo, iniciamos apresentando o conceito para facilitar o entendimento do 
mesmo quando abordado posteriormente.

Segundo o site Dicio (2020, p. 01), tecnologia se compreende como a:

Ciência que estuda os métodos e a evolução num âmbito industrial: tecno-
logia da internet, procedimento ou grupo de métodos que se organiza num 
domínio específico: tecnologia médica, teoria ou análise organizada 
das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou campos da ação 
humana (DICIO, et al.,2020, p. 01).

Interpretar o significado e aplicá-lo ao contexto educacional, pode-se di-
zer que são as estratégias, métodos, processos planejados para fornecer métodos 
com o objetivo de fornecer uma maneira fácil de entender a informação.

As tecnologias podem ser digitais, como a tecnologia da informação e 
comunicação, que são muito relevantes para nossa análise, assim como as tecno-
logias tradicionais como lousas, lápis, papelaria e livros didáticos, por exemplo.

A partir desse período inicial, para fazer revisões de livros didáticos, foram 
selecionadas ações educativas voltadas para essas novas estratégias educativas.

O estudo de artigos tem sido importante por permitir a análise do estado 
da tecnologia no campo da educação, o que traz respostas para algumas das 
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questões aqui levantadas, tais como: qual o significado do uso das novas tec-
nologias utilizadas na educação? Existe alguma pesquisa sobre o uso de novas 
tecnologias utilizadas na educação? As novas tecnologias na sala de aula trazem 
apenas resultados benéficos?

Este estudo é baseado em uma revisão de livros didáticos de ciências revi-
sados   por pares, organizados por definição analítica.

O objetivo do estudo é avaliar, utilizado em situações em que se pretende 
entender melhor o incidente, explicá-lo ou questionar ideias.

O principal método utilizado neste estudo foi uma revisão ponderada, 
nomeadamente, “[...] posicionamento baseado num conjunto de resultados de 
investigação” (Significados, 2020, p. 01), de ensaios selecionados e fundamenta-
dos. de intensa pesquisa.

Para construir a pesquisa foi conduzida a coleta de dados na plataforma 
Lattes, nos sites das instituições públicas, privadas de ensino superior e de artigos 
publicados em revistas científicas (ECCOM, CONJECTURA, EFT, LENPES-
PIBD DE CIÊNCIAS SOCIAIS – UEL, INFORMÁTICA EDUCATIVA 
UNIANDES – LIDIE, DIÁLOGO EDUCACIONAL, RPI, EM DEBATE 
– UFSC) tanto quanto projetos de conclusão de cursos.

2.1. A Educação e os reflexos com uso de novas tecnologias

Esta pesquisa abordará as novas tecnologias utilizadas no ensino, o uso 
de computadores em ambientes educacionais, mídias digitais, tecnologia móvel 
e a web global também conhecida como Internet e Web 2.0 que são pensadas 
como realistas online, ou seja, empregos. O que antes era feito offline agora está 
sendo feito online.

Para Bento e Belchior (2016), é muito importante trabalhar com mídia 
digital, pois a tecnologia está evoluindo rapidamente e, nesse sentido, é preciso 
dar mais atenção à incorporação do conteúdo técnico do aluno, não apenas para 
abordar o conteúdo, mas para sua necessidade.

O estudo apresentou alguns benefícios da veiculação midiática no am-
biente escolar, indicando um aumento na motivação, colaboração, pesquisa en-
tre outros. Bento e Belchior (2016, p. 08) também afirmam: “Por isso reconhe-
cemos que utilizá-los como ferramenta de trabalho permite a criação de uma 
geração ativa, moderna e inovadora, que pode aprender mais”.

No entanto, as escolas e instituições de ensino devem procurar instalar 
mais frequentemente os recursos mediáticos, com o objetivo de promover, atua-
lizar e preparar as competências para os utilizar, de forma a que professores e 
alunos considerem necessário o seu uso, não só o centro de ensino, mas também 
os professores . fazer mais pesquisas e se desenvolver nas novas mídias de classe 
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(BENTO E BELCHIOR, 2016).
Trata-se de uma nova forma de utilização do computador online na edu-

cação, pois o papel do professor não se limitará a fornecer informações aos 
alunos. A tecnologia como meio de comunicação deve ser utilizada de forma 
efetiva pelo próprio professor, que é responsável por mediar a interação entre 
tecnologia, aluno e professor, para que o educando possa construir seu conheci-
mento em um ambiente desafiador, onde a tecnologia se integre. uma importan-
te ferramenta para o professor promover o desenvolvimento da sistematização, 
arte e independência do conhecimento (COUTINHO, 2009).

As tecnologias de comunicação (celulares) como os celulares podem ser 
uma ferramenta de aprendizagem, segundo Bento e Cavalcante (2013). No en-
tanto, o tempo de estudo e o desenvolvimento de carreira são inevitáveis   para 
que o uso do celular não seja apenas um dispositivo para o usufruto dos alunos. 
O celular deve ser uma ótima ferramenta de ensino, que pode ser ouvida de tem-
pos em tempos no ambiente educacional, desde que integrado aos programas 
docentes e institucionais, além de uma boa cooperação e comunicação entre os 
professores. e famílias e todos os membros da escola, para que o trabalho possa 
ser feito de forma colaborativa.

Segundo Ramos (2012), as tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) como lousas digitais, canetas digitais, notebooks e internet não são de 
forma alguma práticas no sistema público de ensino, entretanto, TV-Pendrive, 
DVD-Player e Data show são numerosos. comuns e frequentemente solicitados 
pelos professores. Ressalta-se que as tecnologias mais comuns para os alunos 
são: telefones celulares, internet e computadores.

Em Ramos (2012), que os celulares permaneçam nas mãos dos alunos 
não mudam, para algum propósito, ouvir música, receber mensagens de texto 
e fazer ligações telefônicas durante as aulas, o que pode levar à captação do 
conteúdo ministrado pelo aluno. aluno, caso não seja solicitada a sua utilização 
como tecnologia de aprendizagem.

Diante de tais fatos, a instituição de ensino recomenda restringir o uso do 
celular durante o estudo. No entanto, pensa-se que há necessidade de medidas de-
mocráticas na implementação dessas tecnologias trazidas para casa pelos alunos, 
buscando desenvolver no aluno o pensamento crítico e reflexivo (RAMOS, 2012).

Segundo Silva, Prates e Ribeiro (2016) não são apenas obrigados a in-
corporar as novas tecnologias digitais na sala de aula, por meio do processo 
de ensino-aprendizagem. Também é necessário que o professor saiba que deve 
desenvolver, treinar e interagir melhor com os equipamentos, para que tenha 
uma ideia de como é manuseado, entenda como deve ser usado, e cada um se 
concentre nele. os resultados esperados de seu planejamento de aula.
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E para Silva, Prates e Ribeiro (2016), o fato de os professores não conhe-
cerem os recursos dos recursos faz com que eles não sejam considerados seus 
participantes nos métodos de ensino. Portanto, é necessário que eles comecem a 
considerar a viabilidade do uso desse recurso, desenvolvendo-se constantemente 
para saber lidar com essa tecnologia. Tal conhecimento é irritado pela curiosi-
dade das novas tecnologias, que muitas vezes lhes são apresentadas por meio de 
educação superior, que, de certa forma, fundamento e retenção de informações, 
à medida que a tecnologia avança rapidamente e os avanços tecnológicos conti-
nuam a surgir.

A formação continuada dos professores estende-se ao seu sistema, de for-
ma a manter a sua capacidade profissional para aplicar as novas tecnologias em 
tempo real em tempo útil, sempre aliando teoria e prática, pois a experiência 
também ajudará a ter um melhor conhecimento. Isso está acontecendo lenta-
mente e sugere que o processo de formação de professores não tem fim (SILVA; 
PRATES; RIBEIRO, 2016).

Ainda sobre a importância do uso de novas tecnologias, Cysneiros (1999, 
p. 21), defende isso:

Nossa experiência da realidade é transformada quando usamos instru-
mentos {Ser Humano > (máquina) > Mundo}. Através do instrumento 
há uma seleção de determinados aspectos da realidade, com ampliações e 
reduções. A amplificação é o aspecto mais saliente e pode nos deixar im-
pressionados, maravilhados, ao experimentarmos coisas (ou aspectos de 
objetos conhecidos) que não conhecíamos antes, com nossos sentidos nus. 
A redução, ao contrário, é recessiva e pode passar despercebida, uma vez 
que não ocupa necessariamente nossa consciência, impressionada com o 
novo (CYSNEIROS, et al.,1999, p. 21).

A interação da máquina tem dois lados, um é bom para o desenvolvimen-
to humano e o outro é contraproducente, chamados de Expansão e Redução, 
respectivamente. Para que seja uma boa, é necessário que o professor esteja bem 
treinado e bem planejado para utilizá-la, o que a torna divertida e interessante 
para o aluno, caso contrário será uma demonstração de conhecimentos de infor-
mática, o que é possível . ainda tem uma demonstração para o aluno.

Isso porque não há neutralidade técnica em relação ao objeto, o obje-
to a ser estudado. Seu uso proporciona novos conhecimentos sobre o objeto, 
transformando ao mediar a experiência tangível e intelectual de um indivíduo 
ou grupo, podendo interferir nas ações mentais ou físicas de formas e aspectos 
desconhecidos do objeto, lição.

O desenvolvimento de novas formas de aprender e ensinar com novos co-
nhecimentos tecnológicos exige que o professor resista à frustração e busque mé-
todos informais de pesquisa, adere ao uso de métodos de ensino de tecnologia 
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experimental e se adapte ao ambiente para usá-los (CYSNEIROS, 1999).
Em Moran (2004), a Internet é uma força colaborativa para o trabalho cria-

tivo e colaborativo de alunos e professores, seja fisicamente ou fisicamente, fazen-
do pesquisas em tempo real, com equipes focadas em projetos ou pesquisando 
sobre questões atuais e seus problemas de uso. rede mundial de computadores.

Moran (2004, p. 07) ainda ressalta que, se tem três campos importantes 
para pesquisas virtuais:

O da pesquisa, o da comunicação e o da produção. Pesquisa individual 
de temas, experiências, projetos, textos. Comunicação, realizando deba-
tes off  e on-line sobre esses temas e experiências pesquisados. Produção, 
divulgando os resultados no formato multimídia, hipertextual, “linkada” 
e publicando os resultados para os colegas e, eventualmente, para a comu-
nidade externa ao curso (MORAN, et al.,2004, p. 07).

Pesquisa, comunicação e produção, são campos fundamentais nos quais 
as inserções de novas tecnologias colaboram para produção de resultados, tanto 
em ambientes on-line (virtuais) quando dentro de ambientes físicos, com a pre-
sença do docente guiando os alunos, fato que ainda precisa de um melhor plane-
jamento e flexibilização da gestão de tempo e espaço, inclusive no currículo, 
para realização de atividades como salienta Moran (2004, p. 08):

É fundamental hoje pensar o currículo de cada curso como um todo e 
planejar o tempo de presença física em sala de aula e o tempo de apren-
dizagem virtual. A maior parte das disciplinas pode utilizar parcialmente 
atividades a distância. Algumas que exigem menos laboratório ou menos 
presença física podem ter uma carga maior de atividades e tempo virtuais. 
A flexibilização de gestão de tempo, espaços e atividades é necessária, 
principalmente no ensino superior ainda tão engessado, burocratizado e 
confinado à monotonia da fala do professor num único espaço que é o da 
sala de aula (MORAN, et al.,2004, p. 08).

No campo da educação, a Internet com novas tecnologias traz desafios edu-
cacionais para escolas e universidades. Os professores precisam melhorar a forma 
como gerenciam os ambientes físicos e virtuais para colher as novas tecnologias 
emergentes, visando integrá-las de uma forma nova, aberta e equilibrada, onde o 
início é uma sala de aula equipada com a capacidade de entregar funções únicas, 
onde o rede fornece pesquisa e ensino na Internet. É importante adequar o currí-
culo de cada disciplina para se adequar às circunstâncias, assim como o tempo e 
atividades da sala de aula e o tempo para atividades online (nota), só assim haverá 
uma real melhoria na qualidade do ensino (MORAN, 2004).

Diniz (2001) argumenta que o uso do computador na escola, o uso do com-
putador como ferramenta de ensino, os benefícios e implicações da tecnologia na 
educação, são novos tanto para professores quanto para alunos, e acrescenta que 
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“em coisas novas, os professores existem. duas emoções: uma é a necessidade de 
incorporar novas tecnologias em seu cotidiano e a outra é a insegurança, o medo 
causado pelo despreparo para trabalhar com elas” (DINIZ, 2001, p. 05).

O uso do computador, como qualquer outra tecnologia, exige uma demons-
tração aprofundada da importância de seu uso como ferramenta de ensino, levan-
do os professores a confrontar suas ideias e realidades e, assim, iniciar um processo 
de mudança em seus métodos de ensino. Isso porque os alunos são fascinados pelo 
uso de computadores, que, quando usados sob a orientação de um professor de-
signado, podem dar aos alunos a oportunidade de fazer melhor uso da tecnologia, 
de serem mais produtivos e de terem seu próprio conhecimento. Eles se encaram 
e descobrem que a alegria da adoção é divertida e inspiradora, transformando-os 
em pessoas pensantes e solucionadoras de problemas (DINIZ, 2001).

Diante dessas considerações, eis que surge uma questão, que também foi 
indagada por Diniz (2001, p. 39) “Mas então, não devemos utilizar o computa-
dor nas escolas? Se ele já faz parte da realidade social da maioria das crianças 
não deveria ser também inserido na realidade escolar dessas crianças?”. A res-
posta a esse questionamento é dado pelo próprio autor:

Claro que sim! Afinal, o computador é uma máquina com características 
que nenhuma outra tecnologia educacional até hoje apresentou como:
- diversas finalidades de uso (folha de pagamento, produção de um livro, 
edição de um vídeo-clip);
- recursos de multimídia (som, imagem, texto); 
- resposta imediata, feedback (redirecionamento do que está sendo 
realizado);
- virtualidade das informações processadas (DINIZ, et al., 2001, p. 39).  

Então, como usar essa tecnologia? O que precisamos considerar é a forma 
como a escola utiliza os computadores para apresentar os alunos, pois a forma 
como eles são usados hoje não é rentável e não melhora o aprendizado dos 
alunos. Isso porque muitas vezes são salas de informática que utilizam o con-
teúdo específico de informática que está presente no currículo, ignorando outros 
domínios que podem utilizar a tecnologia existente como forma de facilitar a 
absorção das informações pelos educadores. alunos, infelizmente a realidade de 
muitas escolas com salas de informática (DINIZ, 2001).

De forma mais ampla com foco no desenvolvimento da aprendizagem 
do aluno, quando o professor passa a ser o assistente e mediador do processo de 
e-learning, segundo Diniz (2001, p. 47), pode ser aplicado ao seguinte. Métodos

- como fonte de pesquisa de informações na Internet ou em software espe-
cíficos (enciclopédias eletrônicas);
- como meio de comunicação e discussão de informações (emails e fóruns);
- como ferramenta para registrar informações (editores de texto, editores 
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de imagem e som);
- como organizador de informações (bancos de dados ou software de 
apresentação);
- como ferramenta de apoio para o trabalho com alguma informação es-
pecífica a ser vista pela turma (questões ortográficas, simulações de expe-
riências químicas);
- como ferramenta que permite o registro de informações pela expansão de 
algumas habilidades, às vezes não muito desenvolvidas em algumas crian-
ças (crianças que não apresentam uma boa coordenação motora por conta 
de uma paralisia cerebral e que podem utilizar o teclado do computador 
para produzir um texto ou um desenho (DINIZ, et al., 2001, p. 47).

O computador possui informações como seus itens imaturos, que armaze-
na, devolve e exibe para o usuário que o solicitou. No entanto, a informação não 
é compatível com a informação, verificando-se ser uma retradução da informa-
ção de cada disciplina, pelo que o professor é importante como mediador, pois 
é o facilitador da tradução da informação para a informação. (DINIZ, 2001).

Matos (1996) defende que o conceito de currículo deve desenvolver e 
apoiar uma abordagem inclusiva, mas não apenas uma extensão da educação 
e das novas tecnologias, considerando para além de apenas olhar para as novas 
tecnologias no ensino. Sugerir a colocação dessas (tecnologias) em propósitos 
educacionais, de forma clara e eficaz em relação a conteúdos importantes e rele-
vantes; aplicativos didáticos que ajudam novos conhecimentos de aprendizagem 
e oportunidades para colher conexões; e construção do conhecimento.

Em Prensky (2010), o papel da tecnologia é apoiar novos paradigmas de en-
sino, e tem um papel único a desempenhar no apoio à aprendizagem dos alunos, 
por meio do uso efetivo da autoaprendizagem (através da orientação do profes-
sor). No entanto, como é usado, não suporta e não pode apoiar a antiga pedagogia 
do educador, exceto por um pequeno método como slides e vídeos, que muitas 
vezes são usados por eles com mais frequência do que deveriam ser usados.

A tecnologia atual fornece aos alunos todos os tipos de ferramentas novas 
e eficazes, desde a Internet, à busca de informações e maneiras de encontrar o 
que é real e importante, até ferramentas analíticas sensatas para fornecer infor-
mações criativas. resultados e uma variedade de ferramentas de mídia ou mídia 
social que fornecem redes sociais em todo o mundo. Neste caso onde o professor 
deveria ser o guia, mostra-se exatamente o contrário, onde as ferramentas são 
utilizadas pelos alunos e não pelos professores.

Com essa perspectiva, entendemos os seguintes problemas de forma 
facilitada:

- Algumas instituições escolares aderiram à tecnologia (e. g. distribuindo 
laptops para todos os alunos), mas chegaram à conclusão de que a tecnolo-
gia não estava ajudando a aprendizagem dos alunos e, assim, retiraram-na 
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das salas de aula (“Seeing no Progress, Some SchoolsDrop Laptops”1 The 
New York Times, 4 maio, 2007). Isso agora faz sentido: houve uma falha 
ao se tentar fazer com que os professores inicialmente mudassem seu jeito 
de ensinar.
- Muitos professores resistem ao fato de terem que ser ensinados a usar a 
tecnologia. Isso também faz sentido. Os professores devem resistir, pois 
não são eles que deveriam estar usando a tecnologia para ensinar seus 
alunos. Pelo contrário, os alunos é que deveriam a estar usando, como fer-
ramenta para ensinar a si mesmos. O papel do professor não é tecnológico, 
mas intelectual, fornecendo aos alunos contexto, assegurando qualidade e 
ajuda individualizada. (É claro que os professores que adoram tecnologia 
devem se sentir livres e à vontade para aprender e para usá-la).
- Os alunos rotineiramente abusam (a partir do ponto de vista dos pro-
fessores) da tecnologia em aula, usando-a como um professor a descreve 
como “a nova bolinha de papel”.2 Isso, também, faz sentido, os alunos 
têm à sua disposição ferramentas poderosas de aprendizagem as quais se-
quer têm oportunidade de aprender a usar (PRENSKY, 2010, p. 203).

O problema pode estar na forma como a tecnologia é utilizada, o que faz 
com que os alunos se tornem, em geral, um método de ensino normal, em que 
o professor fala, expõe e os alunos sugam o conteúdo ou abaixam a cabeça. Por 
falta de estímulo e integração com a tecnologia, passaram a usar seus celulares 
escondidos e deixaram de ouvir o professor, em comparação com velhas bolas 
de papel jogadas na sala de aula.

A leitura desses escritores nos leva a ver um consenso sobre o papel da tec-
nologia em sala de aula, que deveria ser o de apoiar a nova pedagogia, em uma 
perspectiva diferente do aluno, como ativa no processo de ensino-aprendizagem, 
mas orientada pelo professor, desde a introdução de novas tecnologias. Quando 
entendido dessa forma, o uso da tecnologia nas instituições de ensino acontece-
rá de forma muito rápida e eficaz. No entanto, se houver discordância sobre o 
papel da tecnologia, esse processo será mais demorado (PRENSKY, 2010).

O incrível fato de que o uso de novas tecnologias em sala de aula é fácil. 
Considerando que sua implantação é necessária para uma infraestrutura ade-
quada, para que não haja desperdício de investimento, podemos dizer que a pre-
paração adequada dos professores é essencial para que eles possam utilizar essas 
tecnologias recém-desenvolvidas. Portanto, não haverá compulsão ao uso da tec-
nologia, por meio de mídia impressa, multimídia (DVD, MP3, MP4, projetor), 
computadores e internet. O professor precisa orientar o processo de aquisição 
de informações, mas para isso é importante que ele seja capaz de lidar com esses 
recursos. Confirma que o uso das novas tecnologias nas escolas é fácil, mas, nes-
te caso, é imprescindível um planejamento satisfatório e adequado (OLIVEIRA 
JÚNIOR E SILVA, 2010).
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3. Considerações finais

Em geral, os cursos revisados apresentam quatro pontos específicos e rela-
cionados: professor, aluno, tecnologia e instituição de ensino. Aparentemente um 
não funciona sem o outro. No entanto, outro ponto chama a atenção, pois pelo 
estudo parece que o uso efetivo da tecnologia na educação só é possível por meio 
da formação continuada dos professores, caso contrário seu uso se torna inviável.

A tecnologia voltada para a educação é vista por si só, sem consideração 
de como deve ser utilizada pelo aluno, ou sem o apoio de um professor e ins-
tituição de ensino, ou vice-versa, tornando-se um grande criminoso em sala de 
aula. Isso porque ao invés de fazer o uso de metodologias para o ensino superior, 
torna-se uma forma de entretenimento e entretenimento para o aluno durante as 
aulas, perdendo o sentido de uso pelo professor.

Uma instituição de ensino que não tenha professores qualificados, ou que 
tenha infraestrutura e condições para o uso da tecnologia no ambiente escolar, não 
será eficaz, pois os professores não saberão utilizar os recursos de forma eficaz.

Da mesma forma, professores bem versados   no uso da tecnologia sem o 
apoio da instituição também não terão sucesso em seu trabalho porque muitas ve-
zes terão uma formação sensível e falta de apoio. estabelecimento de objetivos edu-
cacionais, de modo que as inovações sejam permanentes e exijam investimentos.

Com isso em mente, chegamos à conclusão de que a cooperação entre os 
quatro pontos apresentados é importante. A instituição de ensino deve reabilitar 
suas instituições para fazer uso das novas tecnologias voltadas à educação, in-
cluindo sua utilização em seus currículos, investindo em infraestrutura adequa-
da e capacitando professores para utilizá-la de forma eficaz; os professores preci-
sam estar abertos e aptos a usar as novas tecnologias, buscando constantemente 
a mudança contínua em novos métodos de ensino usando tecnologia educacio-
nal, incluindo didática especializada em currículos e currículos desenvolvidos 
por eles, bem como alunos responsáveis. uso do que lhes é dado, ser capaz de 
distinguir entre entretenimento e estudos.

Desta forma os problemas com as novas tecnologias na educação enfren-
tados, no mínimo, podem ser amenizados e assim formas mais eficientes de 
aprendizado irão cada vez mais transparecerem.

Deve haver um maior investimento tecnológico por parte das instituições 
de ensino e por parte dos professores, já que está comprovada a eficácia de mé-
todos pedagógicos com uso de tecnologias digitais, estas tecnologias suavizam o 
estresse da sala de aula melhorando o aprendizado.
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O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA EM UM AMBIENTE 
SOCIOEDUCATIVO COM ADOLESCENTES QUE SE 

ENCONTRAM PRIVADOS DE LIBERDADE1

Fernando Miranda Arraz2

1. Introdução

Realizar uma pesquisa com a temática da atuação docente em um am-
biente de privação de liberdade, não é uma tarefa simples, pois além de envol-
ver a realidade escolar, envolve também a socioeducação3, em um ambiente de 
segurança e com todas as suas particularidades. Cabe ressaltar que a socioedu-
cação é destinada aos adolescentes autores de ato infracional4, daqui por dian-
te, estudantes que se encontram acautelados5, o qual o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, daqui por diante, Estatuto, prevê durante o cumprimento da 
medida imposta pelo Juiz da Vara da Infância, um caráter predominantemente 
educativo. Desta forma, as medidas socioeducativas buscam responsabilizar o 

1 Este estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação - Mes-
trado Profissional Educação e Docência (PROMESTRE), da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG), vinculado à Linha de Pesquisa: 
Didática e Docência, tem como objetivo trazer reflexões e compreensões diversificadas, 
através de uma escrita ensaística sobre os docentes que atuam em um ambiente socioedu-
cativo, atuando com adolescentes que se encontram privados de liberdade.

2 Mestrando em Educação: Didática e Docência, pela UFMG e Doutorando em Letras: 
Linguística e Língua Portuguesa, pela PUC/MG. Servidor público da Secretaria Estadual 
de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP/MG

     E-mail: fernandomarraz@gmail.com.

3 Para o SINASE (BRASIL, 2006), o conceito de socioeducação compreende que o adoles-
cente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que contribua na sua forma-
ção, de modo a que venha ser um cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar 
melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua circunstância e sem 
reincidir na prática de atos infracionais.

4 As medidas socioeducativas são aquelas previstas pela Lei 8.069/90, artigo 112: Verifi-
cada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente 
as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de 
serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V – inserção em regime de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 
101, I a VI. (Brasil, 1990). As medidas de restrição e privação de liberdade deverão ser apli-
cadas apenas quando houver grande reincidência de atos infracionais, ou ainda em razão 
da gravidade do ato infracional praticado.

5 Acautelado é o termo utilizado no sistema socioeducativo para os adolescentes que estão 
privados de liberdade, uma vez que quando é adulto o termo é “preso”.
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adolescente por sua conduta e, ao mesmo tempo, assegurar, no período de cum-
primento da medida, condições que facilitem e promovam seu desenvolvimento. 
As bases éticas da socioeducação consideram o adolescente autor de ato       infra-
cional uma pessoa, um ser humano em condição peculiar de desenvolvimento.

Os estudantes que cumprem medida socioeducativa, prevê o atendimento 
educacional, assim como assistências (saúde, educação, lazer, profissionaliza-
ção, religião, social e jurídica) encontra previsto na Lei 12.594/2012 que insti-
tui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que regula-
menta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que 
praticam atos infracionais e tem como meta a integração social da pessoa que 
se encontra privado de sua liberdade e, também, significa uma segunda chance 
àqueles que não tiveram oportunidade para estudar em idade hábil. 

Neste sentido, este ensaio pretende-se trazer à tona questões que dizem 
respeito ao exercício da profissão “docência” em um espaço diferenciado (ins-
tituição socioeducativa), desvelando parte de seu cotidiano e das condições de 
trabalho às quais estão sujeitos, principalmente no que se refere quando esse 
estudante se encontra em posição de fragilidade, humanamente falando, por se 
encontrar privado de sua liberdade. 

A educação tem um papel fundamental no processo de autonomia, conhe-
cimento e crítica dos estudantes na transformação da sociedade em que vivemos 
para uma sociedade onde a desigualdade, discriminação e preconceitos sejam 
erradicados ou pelo menos minimizadas.  O docente tem um papel primordial 
nessa jornada. Sendo assim, ao abordar a temática da docência em um ambiente 
de privação de liberdade, este estudo consiste em evidenciar algumas compreen-
sões sobre a prática docente no interior de uma unidade socioeducativa.

O tema educação e escola em ambientes de privação de liberdade vem 
sendo objeto de pesquisas acadêmicas, que se dedicam a enfocar principalmente 
questões de educação como forma de ressocialização. Vale ressaltar que a te-
mática docência dentro do sistema socioeducativo vem sendo escassa no meio 
acadêmico, uma vez que a grande maioria das pesquisas abordam a docência 
no sistema prisional, sendo assim, justifica a necessidade de estudos com essa 
temática. Cabe destacar, que vem surgindo pesquisas que pretendem identificar 
os conhecimentos produzidos pelos professores no exercício de seu ofício que       
contribuam para o processo de profissionalização docente e que reconheçam os 
docentes como produtores de saberes, mas, especificamente neste ambiente de 
privação de liberdade as pesquisas são consideradas insignificantes. 

Cabe destacar que analisar o trabalho do professor que atua entre os 
muros e celas6 do ambiente de privação de liberdade é uma tarefa instigante e 

6 O termo utilizado dentro do ambiente socioeducativo para os adolescentes privados de 
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desafiadora, pois exige uma pesquisa aprofundada e cuidadosa a despeito da res-
ponsabilidade social dos profissionais vinculados ao processo de escolarização 
efetivado no interior de uma ambiente socioeducativo, entre eles, os gestores, 
educadores e demais operadores envolvidos nesse contexto de aprisionamento, 
marcado pela disciplina e vigilância, e que de alguma forma influencia e/ou 
interfere no espaço da escola. 

O objetivo desta escrita ensaística é promover uma discussão sobre o exer-
cício docente em um ambiente de reclusão com adolescentes que se encontram 
privados de liberdade, e elucidar a importância deste profissional neste ambiente 
considerado peculiar, demonstrando elementos conceituais e teóricos que pos-
sam contribuir para uma melhor clareza e intencionalidade, no que se refere as 
práticas profissionais. Acredita-se que este docente pode vir ajudá-los a encon-
trar maneiras para transformar seus atos e suas perspectivas de vida, através dos 
estudos, ou seja, da educação. 

Os motivos que justificam a realização e investigação da presente pesqui-
sa perpassam por duas esferas: contexto acadêmico e pessoal. Em relação ao 
viés acadêmico, além de representar um material de estudo importante para as 
pesquisas educacionais, a opção po estudar a prática e os saberes docente em 
um ambiente de privação de liberdade, justifica-se também, por se tratar de um 
assunto pouco abordado na academia, principalmente pela ausência de material 
aprofundado sobre “o que é ser professor dentro de um ambiente de privação 
de liberdade”, de forma que ocorra uma contribuição científica. No que diz res-
peito a esfera pessoal, se refere a minha trajetória como profissional Analista/
Pedagogo que atende os adolescente privados de liberdade na área pedagógica 
e de profissionalização da Secretária de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, 
com experiência na função de gestor de uma unidade socioeducativa em Belo 
Horizonte, somados aos estudos que venho realizando no Mestrado Profissional, 
que alicerçados por experiências de vida, aportes teóricos e metodológicos, tem 
permitido novos olhares sobre a experiência docente, principalmente no que diz 
respeito a um ambiente de reclusão. Com isso, este estudo se justifica através da 
observação da força da prática docente dentro de uma unidade socioeducativa 
com adolescentes que se encontram privados de sua liberdade. 

Desta forma, fizemos a opção em penetrar neste universo, porém com um 
olhar diferenciado, de pesquisador, acarretando assim diversificadas compreen-
sões críticas sobre o exercício da docência em uma unidade socioeducativa, 
demonstrando possibilidades de descrever, analisar e procurar entender melhor 
essa engrenagem peculiar em um ambiente de aprisionamento. 

liberdade é alojamento, mas na verdade os adolescentes ficam entre celas.
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2. A socioeducação 

A socioeducação, entendida como o processo de formação humana inte-
gral, atua sobre os meios para a reprodução da vida, sendo sua dimensão mais 
visível e prática, bem como coopera para estender a aptidão do homem para 
olhar, perceber e compreender as coisas, para se reconhecer na percepção do 
outro, constituir sua própria identidade, distinguir as semelhanças e diferenças 
entre si e o mundo das coisas, entre si e outros sujeitos.

A noção de socioeducação surgiu no Estatuto quando da implementa-
ção das medidas socioeducativas, representando importante conquista 
na atenção e intervenção com adolescentes autores de atos infracionais. 
Contudo, apesar de representar um avanço, o estatuto pouco esclareceu 
sobre a concepção de socioeducação que pudesse subsidiar intervenções 
efetivamente promotoras do desenvolvimento dos adolescentes em cum-
primento de medidas socioeducativas (BISINOTO, et al., 2015, p. 575).

Ainda para os autores, a socioeducação tem como objetivo principal “o desen-
volvimento de variadas competências que possibilitem que as pessoas rompam e su-
perem as condições de violência, de pobreza e de marginalidade que caracterizam sua 
exclusão social” (BISINOTO, et al., 2015, p. 581-582). Dessa forma, podemos con-
cluir que a socioeducação é um conjunto articulado de programas, serviços e ações de-
senvolvidos a partir da articulação entre práticas educativas, responsabilização social, 
aspectos jurídicos, demandas sociais e direitos humanos (BISINOTO, et al., 2015).

Segundo Arraz (2019), o propósito de toda medida socioeducativa deve 
ser proporcionar um projeto de vida responsável, para isso, faz-se necessário um 
processo de conscientização do próprio jovem acerca de suas capacidades e po-
tencialidades, isto é, sua educação. Desse modo, a medida socioeducativa deve 
pautar, fundamentalmente, na própria reorganização da vida desses jovens, um 
processo pedagógico que lhe proporcione uma intersubjetividade relacional digna, 
mediante a compreensão adequada das regras que presidem as relações sociais.

Conforme Padovani (2013), a socioeducação decorre de um pressuposto 
básico: de que o desenvolvimento humano deve ocorrer de forma integral, con-
templando todas as dimensões do ser. O termo socioeducação, nesta pesquisa, 
tem como conceituação de pesquisa uma política pública com ações voltadas à 
dimensão educativa, direcionando-se os atores envolvidos para o convívio so-
cial e o exercício da cidadania. Assim, o papel da socioeducação é encontrar 
meios para educar adolescentes para a vida em liberdade, como sujeitos ativos 
do processo socioeducativo, e o professor dentro deste ambiente tem um papel 
fundamental. Dessa forma, a educação escolar, o trabalho docente no processo 
de ressocialização, reconstrução de trajetórias de vidas permeadas por vulnera-
bilidades se constitui como um dos principais alicerces da socioeducação.
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Durante o cumprimento da medida socioeducativa, deparamo-nos com 
duas dimensões cruciais da medida socioeducativa: a dimensão do não, do limite 
imposto pela lei e pelas regras, e a dimensão do sim, da garantia de direitos e da 
oferta de oportunidades. É no encontro dessas duas dimensões que a medida visa, 
junto com o adolescente, à construção de novas possibilidades, ou seja, a medida 
almeja ofertar novos ideais nos limites do estado democrático de direito, sem a 
pretensão da tirania de um único ideal para todos os adolescentes (ARRAZ, 2019)

Valente (2015) relata que, a polissemia em torno do conceito de respon-
sabilização, presente no ECA e SINASE, e na literatura jurídica em geral, pode 
estar gerando interpretações errôneas sobre a função da medida e do atendimen-
to ao adolescente no sistema socioeducativo. Por mais que a medida socioedu-
cativa apareça como um importante elemento de promoção da responsabilidade 
jurídica, a simples execução dela não será suficiente para que o adolescente se 
posicione diante dos seus atos e rompa com as práticas infracionais.

Os indivíduos em situação de privação de liberdade, embora tendo seu di-
reito de ir e vir suspenso por um tempo determinado, têm garantidos por lei seus 
demais direitos, e a educação é um deles. Esta é considerada um meio de promo-
ver a integração social e a aquisição de conhecimentos, o que pode assegurar-lhes 
um futuro melhor quando recuperarem a liberdade. Para se pensar em um atendi-
mento socioeducativo que objetive a promoção da autonomia e da emancipação 
humana, torna-se inevitável uma reflexão a respeito do processo de responsabili-
zação dos adolescentes autores de ato infracional. Tal reflexão deve focar na possi-
bilidade de reposicionamento dos adolescentes que cumprem medida socioeduca-
tiva em relação aos seus atos e aos efeitos que deles decorrem (VALENTE, 2015).

Conforme Silva (2017), estar privado de liberdade não impede que o ado-
lescente desenvolva seu processo criativo, que o viés do ensino-aprendizagem 
seja de qualidade e que alguns paradigmas sejam quebrados, tais como a crença 
de não há espaço para o ato de criar na internação. É essencial que esse seja um 
espaço de socialização, liberdade e convívio social.

Como a grande maioria desses estudantes não estudou em idade própria, é 
fato que estavam anteriormente desvinculados ao processo de escolarização 
formal, com pouca habilidade par a leitura, escrita, expressão oral, cálculo, so-
lução de problemas, além dos conhecimentos mais amplos, como as habilida-
des, valores e atitudes. Logo, tal situação gera como consequência, uma nova 
demanda a função do professor, que necessita de criatividade na tentativa de 
atrair o aluno a adquirir o gosto pela escola (JOSÉ e TORRES, 2019, p. 66)

A temática da escolarização é complexa, em especial quando se considera 
o sistema socioeducativo, uma vez que as escolas em unidades de internação 
são consideradas como um espaço educativo diferenciado, já que estão dentro 
de um local de encarceramento. Assim, ao considerar o espaço socioeducativo, 
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imbricado no processo de ensino e aprendizado, à docência vivencia alguns obs-
táculos a serem ainda transpostos. Dentre eles, pode se destacar que as condi-
ções de aprisionamento são instituídas em ambiente hostil, com valorização das 
medidas disciplinares, de segurança e vigilância institucional, as quais, em certa 
medida, sobrepõem a gradativa implementação e a efetividade da política que 
visa a garantia do direito à educação aos privados de liberdade. 

3. Referencial teórico

A fim de fundamentar a presente pesquisa foi realizado um estudo inicial da 
literatura sobre os principais itens que compõem o tema da pesquisa, sendo assim, 
este estudo está inserido no campo da didática e docência. Segundo Pimenta (2015), 
as pesquisas atuais assinalam para a importância dos estudos da didática que valo-
rizam a atividade docente em seus contextos de atuação e ressalta a importância 
da autoria da ação docente e dos seus saberes didáticos na construção das práticas 
de ensino. O campo empírico no qual a pesquisa irá acontecer foi propositalmen-
te escolhido em virtude do desejo de provocar novas discussões acerca do tema e 
consequentemente colaborar na construção de um novo paradigma educacional, 
uma vez que as atividades de ensinar e aprender nesse contexto, constitui-se numa 
possibilidade de experiência transformadora. Os referenciais teóricos da pesquisa, 
tais como Tardif (2016), Gauthier et. al (2006 e 2013) e Perrenoud (1999 e 2002) 
irão nos ajudar a pensar o trabalho docente como um trabalho interativo em que 
a investigação da atividade em situações de trabalho é essencial para o reconhe-
cimento da formação, dos saberes e competências utilizadas. A pesquisa também 
traz a cena Freire (2011 e 2019), apoiando-se nos pressupostos da educação como 
prática da liberdade, também reconhecida como um ato político de conscientiza-
ção e humanização. Pensar à docência em um ambiente de aprisionamento, nesse 
sentido, significa situá-la em uma perspectiva multicultural e libertadora, e a escola, 
como uma prática social de resistência, em que o aprisionado devem ter seus direitos 
respeitados, podendo reconstruir laços de pertencimento à sociedade, pautados no 
respeito, na dialogicidade e na humanização com seus pares.

3.1. Trabalho e saberes docentes

Freire (2011) consolida a ideia de educação como processo de humani-
zação, sendo algo análogo a libertação, demonstrando uma tarefa humanística 
e histórica de se libertar, estando a serviço da formação de estudantes críticos e 
atuantes em suas realidades sociais, ou seja, o conhecimento construído na es-
cola, na atualidade, não compete mais a mera transmissão de conteúdos. Neste 
sentido, o trabalho docente deve ter como referência o respeito ao contexto do 
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aluno, uma vez que o professor deve enxergar a relação construída no dia a 
dia como um caminho para intervir na realidade apresentada. Se trata de um 
compromisso ontológico com o ser humano, que envolve pressupostos, valores, 
respeito às diversidades, inclusão social, justiça, liberdade, direitos e deveres. 
Ainda na esteira deste autor, o docente assume a função de buscar instrumentos 
possibilitadores para potencializar no seu aluno o desenvolvimento intelectual, 
despertando nele um agente transformador de sua própria realidade. Só assim, 
essa ação de educar se tornará válida quando esse estudante for estimulado a 
refletir, apreender a realidade, intervir nela em busca da vocação de “ser mais”. 

Desse modo, na perspectiva de humanização, do ‘ser mais’ concebida 
pelo autor supracitado, é preciso conseguir ressignificar o conceito de ressociali-
zação. Tendo em vista, que a sociedade colocou esses indivíduos nesses lugares 
e a escola precisa conhecer quem são esses estudantes e como deve prepará-los 
para que possam ser (re)incluídos nessa mesma sociedade, na certeza de que o 
aprisionamento e a escola são frutos dessa sociedade. Os estudantes acautelados 
não saem da sociedade, eles ficam privados de liberdade, e como espaço de troca 
de experiências a escola deve assumir tal responsabilidade. 

Desse modo, Freire (2011) afirma que quem forma se forma e re-forma ao 
formar; quem é formado forma-se e forma ao ser formado, ou seja, “não há docên-
cia sem discência” (FREIRE, 2011, p.25), uma vez que é a partir da relação do eu e 
o outro que o sujeito ao ensinar, aprende e ao aprender ensina. O autor supramen-
cionado declara que é preciso estimular o estudante a refletir, provocado a relatar 
suas vivências, possibilitando subsídios de apreensão da realidade intervindo nela 
como “sujeitos de transformação política da sociedade” (FREIRE, 2019, p.93).

Conforme Gauthier et al (2013), os espaços podem ser considerados ambien-
tes potentes de formação do profissional, reflexão sobre a escola e sobre os processos 
de ensino e a aquisição de saberes. O docente tem um papel primordial na jornada 
do processo de autonomia, conhecimento e crítica dos estudantes que se encontram 
acautelados, no que se refere a vivermos para uma sociedade onde a desigualdade, 
discriminação e preconceitos possam ser erradicados ou pelo menos minimizados.

A concepção de formação centrada na escola está relacionada com as pre-
missas de Tardif  (2016), que considera que o desenvolvimento profissional está 
relacionado com as interações cotidianas em que o docente possa ser reconhecido 
como sujeito de sua própria formação, em um processo de interação e com auto-
nomia para determinar o conteúdo e a forma do seu processo formativo. A partir 
da minha experiência em um ambiente socioeducativo, venho observando que 
há indícios de que quando o docente ocupa o lugar de formador dentro da esco-
la no interior de uma unidade socioeducativa, a formação passa a ser assumida 
como possibilidade de crescimento, como forma de resolução dos problemas do 
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cotidiano. Ainda de acordo com esta autora, o trabalho docente é marcado por 
toda estrutura organizacional escolar, em que se incluem as tarefas concretas a 
serem pelos professores realizadas, mas também as exigências reais do trabalho 
cotidiano. Desse ponto de vista consideramos o trabalho docente como parcial-
mente flexível e de limites imprecisos e variáveis de acordo com os indivíduos e 
as circunstâncias. 

De acordo com Tardif  (2016), os saberes docentes são personalizados, tem-
porais e situados e é na relação específica de trabalho que os saberes ganham 
sentido e validade. Portanto, a prática dos docentes no interior das escolas é indis-
pensável como referência para seleção e produção dos saberes. A importância de 
se compreender a formação do professor para além da trajetória acadêmica, en-
globa também a trajetória pessoal e profissional, sendo assim, à docência afeta e é 
afetada pelo contexto de trabalho. Desta forma se torna necessário a importância 
de compreender a formação do professor no seu ambiente de trabalho, nesta pes-
quisa um ambiente de aprisionamento.  Além dos elementos de pesquisa sobre o 
trabalho docente como uma atividade interativa, será utilizado a noção de saberes 
docentes, com ênfase nas experiências produzidas em situações reais de trabalho.

Pensar o conceito da docência a partir de sua profissão que exerce, sig-
nifica refletir sobre o que caracteriza a atividade docente, sobre os saberes que 
constroem e sobre o agir em seu contexto de trabalho. Para Tardiff  (2016), os 
professores só serão reconhecidos como sujeitos do conhecimento, que têm o 
direito de dizer sobre sua formação profissional e atuar sobre sua própria forma-
ção, quando se tornarem “atores” da própria ação e do próprio discurso. Desta 
maneira, os estudos sobre os saberes docentes estão integrados ao conceito da 
profissão do professor, daí a inserção na presente pesquisa. Ainda de acordo 
com esta autora, ao falar sobre o saber docente é preciso relacioná-lo com os 
condicionantes e com o contexto de trabalho específico dos professores. 

O saber dos professores está relacionado com a sua pessoa e a identidade, 
com a sua experiência de vida e com a sua história, o qual é a intenção desta 
referida pesquisa. Desta forma para compreender a natureza do saber docente é 
preciso situá-lo na interface entre o individual e o social. Assim, ela expõe que a 
compreensão do saber dos professores depende tanto das condições concretas do 
trabalho, quanto da personalidade e da experiência profissional. A autora supra-
mencionada explica que o saber dos professores é adquirido no contexto de uma 
história de vida e de uma carreira profissional construídos durante sua carreira, 
“que se tornam o que são de tanto fazer o que fazem” (TARDIF, 2016, p.20). 

Portanto, é possível entender o cotidiano escolar como uma experiência 
importante na construção dos saberes profissionais dos professores por meio 
das vivências e relações estabelecidas neste ambiente de reclusão, sendo repleto 
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de particularidades e relações estabelecidas. Os autores Gauthier et al. (2013, p. 
28) utilizam-se do termo “reservatório de saberes” para se referirem ao armaze-
namento de vários saberes, que se relacionam entre si e dos quais o docente se 
abastece para responder às distintas situações de ensino. 

De acordo com a ideia de Tardif & Lessard (2005) quando afirmam que a 
formação teórica deve dialogar intrinsecamente com a formação prática, com sua 
experiência profissional, experiência essa construída a partir das suas vivências com 
seus pares se constituindo em saberes necessários à sua profissionalidade docente. 
Destacamos os saberes produzidos na experiência e por ela validadas, por considerar 
os saberes da experiência provenientes da reorganização dos demais. Tais saberes não 
são “para” a prática e “sim” da prática e são produzidos nas atividades cotidianas ao 
se confrontarem com as condições de atuação do professor. Nessa pesquisa partimos 
do pressuposto que ao falar e ao ouvir uma história no cotidiano da escola, os sujeitos 
envolvidos estão construindo saberes docentes (GAUTHIER et.al, 2006).

O referido estudo não tem pretensão de apresentar à docência como uma 
profissão marcada apenas pelas decisões tomadas em um contexto de urgência e 
incerteza, pois como o autor Perrenoud (2002) alerta que, esses dois fatores, não são 
permanentes, pois também podem ocorrer em momentos de tranquilidade e de deci-
sões fáceis, em que as rotinas se alternam com o imprevisto. Os indivíduos em situa-
ção de privação de liberdade, embora tendo seu direito de ir e vir suspenso por um 
tempo determinado, têm garantidos por lei seus demais direitos, e a educação é um 
deles. Esta é considerada um meio de promover a integração social e a aquisição de 
conhecimentos, o que pode assegurar-lhes um futuro melhor quando recuperarem 
a liberdade. Ainda de acordo com este autor, para se compreender uma atividade 
docente em uma situação real de trabalho, é possível que haja uma melhor com-
preensão das competências como capacidades de operar de forma eficaz em uma 
determinada circunstância, amparada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles.  

Perrenoud (2002) relata que as competências são as capacidades de um 
sujeito de mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos para 
enfrentar uma família de situações complexas. Sendo assim, é pertinente, a fim de 
reconhecer as competências, saberes, habilidades, enfim, toda a gama de recursos 
utilizados pelo docente no ato pedagógico, a análise das situações de trabalho. É 
preciso perceber de que maneira, no contexto diferenciado em que atua e a partir 
das interações estabelecidas com o sujeito privado de liberdade, o professor “or-
questra” os diversos recursos cognitivos e afetivos de que dispõe e os saberes que 
produz em suas atividades para enfrentar o dia a dia da docência. Neste sentido, 
faço a opção em pesquisar esta temática, é para que haja uma melhor compreen-
são sobre a prática docente em um contexto diferenciado como o ambiente de 
privação de liberdade, em que o inesperado se faz presente com constância. 
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4. Docência em um ambiente socioeducativo

O docente é o agente principal do processo educacional, em que se disse-
mina o saber historicamente produzido pela sociedade e se oferece a preparação 
para a vida. No contexto socioeducativo, esse contato pode levar à transforma-
ção da realidade, por meio de projetos significativos para a vida dos estudantes, 
cuja autoestima é, assim, elevada e conquistada por meio do desenvolvimento 
das dimensões sociais, emocionais, afetivas e culturais, entre outras. Além disso, é 
fundamental que esses docentes estejam atentos às demandas sociais oriundas do 
contexto do acautelamento, assumindo uma preocupação com relação à forma-
ção para a cidadania e para o respeito às diversidades, não as perdendo de vista.

Segundo a Urquiza & Mussi (2013), a escola no sistema socioeducativo, 
muitas vezes, se confunde com a privação de liberdade. Isso leva o adolescente a 
perder o interesse pelos estudos, comprometendo sua possibilidade de encontrar 
caminhos para a transformação social e seu desenvolvimento pessoal e intelectual 
rumo à conquista de sua cidadania, entendida como possibilidade concreta de 
participação nos segmentos disponíveis na sociedade. As escolas que integram o 
SSE poderiam buscar maior compreensão nas significações que os estudantes em 
medida socioeducativa de internação expressam em relação às experiências que ti-
veram em ambiente escolar, em suas trajetórias de insucesso e exclusão, ou no mo-
mento em que o direito à escolarização foi cerceado (ALBUQUERQUE, 2015).

O docente deve atuar como peça fundamental no atendimento ao adoles-
cente em cumprimento de medida socioeducativa mediante a presença educati-
va diuturna com o estudante. O avanço na política pública destinado ao atendi-
mento de adolescente em conflito com a lei é notório, mas se faz necessário que 
os profissionais, entre eles o professor, se envolvam nas políticas sociais setoriais 
que prestam atendimento a esse público, estejam engajados na luta pela garantia 
dos direitos e tracem estratégias de invenção que contribuam na construção de 
novos valores e levem à reinserção social.

Conforme Padovani (2013), na medida em que se reconhecem limites e 
possibilidades, tem-se conhecimento de que o professor e o estudante que cum-
pre medida socioeducativa são capazes de transformar um pensamento em ação, 
modificando-o, num processo de construção e, portanto, transformação cons-
tante, ou seja, professor e estudante podem conduzir para caminhos que se dis-
tanciem da vivência infracional. Nesse sentido, as ações no campo da educação 
demonstram-se positivas na diminuição da vulnerabilidade de centenas de ado-
lescentes ao crime e à violência. Com isso, o professor deve atuar como peça fun-
damental no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioe-
ducativa mediante a presença educativa diária com o estudante e que estejam 
engajados na luta pela garantia dos direitos e tracem estratégias de intervenção 
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que contribuam na construção de novos valores e levem à reinserção social.
As escolas que integram o sistema socioeducativo devem buscar maior 

compreensão nas significações que os estudantes em medida socioeducativa de 
internação expressam em relação às experiências que tiveram em ambiente esco-
lar, em suas trajetórias de insucesso e exclusão, ou quando o direito à escolariza-
ção foi cerceado. A escola no sistema socioeducativo, muitas vezes, se confunde 
com a privação de liberdade, levando o adolescente a perder o interesse pelos 
estudos, comprometendo sua possibilidade de encontrar caminhos para a trans-
formação social e seu desenvolvimento pessoal e intelectual. 

Conforme Silva (2017) a educação é mobilizadora de recursos humani-
zantes, em que o cuidado de si, se faz presente em toda a ação socioeducativa. 
Da prática docente no sistema socioeducativo é fundamental que o fortaleci-
mento de vínculos entre professor e estudante direcione a construção do real e 
do possível para o projeto de vida do adolescente autor de ato infracional. Logo, 
torna-se fundamental acrescentar outras especificidades a essa profissão, entre 
elas: que seja um profissional preparado para criar situações pedagógicas que 
extrapole os muros da prisão, que leve o educando a se reconhecer como par-
ticipante da sociedade e possa, por meio das disciplinas curriculares, perpassar 
pelos temas voltados aos direitos humanos, cidadania, ética e valores sociais

O trabalho docente deve centralizar-se na construção do sujeito que cons-
titui o outro, ou seja, a partir das “marcas” no contexto histórico e cultural que 
o constituem enquanto tal. O professor é capaz de deixar diversas marcas que 
podem ser caminhos essenciais no desenvolvimento da realidade a ser trilhados 
pelo adolescente privado de liberdade. Os docentes que atuam em ambiente so-
cioeducativo no cotidiano historicamente constituído perpassam por um proces-
so de construção do desenvolvimento do estudante como sujeito, para conduzir 
a escolarização num determinado tempo e espaço. Estes profissionais, ao não 
somente expressarem a si mesmos como indivíduos, também problematizam as 
determinações sociais e estruturais em sua prática pedagógica, tornando a sala 
de aula um espaço de criação e de novas alternativas educativas.

No que se refere o trabalho docente não se pode desconsiderar a formação 
integral do ser humano e reduzir a tarefa pedagógica a um puro treino técnico 
do conteúdo, em desrespeito à condição que o estudante se encontra em sala de 
aula. Nesse sentido, o trabalho dos docentes que atuam no contexto socioeduca-
tivo com privação de liberdade é apenas uma experiência, um momento, mas é 
um momento importante, válido porque acontece de forma comprometida com 
a transformação da realidade social, ainda que as limitações que se apresentam 
no espaço dificultem a realização da prática educativa. Sendo assim, é necessá-
ria uma pedagogia específica, de metodologias diversificadas para contemplar 
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esse público, além de uma maneira diferenciada e sensível nas relações a serem 
estabelecidas com esses estudantes acautelados.

Conforme Costa (1997) em sua obra Pedagogia da Presença, o qual é consi-
derada por diversos autores como uma Pedagogia Socioeducativa, o qual as refle-
xões sobre a docência em um espaço que se encontram adolescentes privados de li-
berdade por problema de conduta, requer, em primeiro lugar, um olhar despido de 
preconceitos. Vale ressaltar que um esforço coletivo no norteamento de um con-
ceito e de uma prática menos irreal e mais humana na educação de adolescentes, 
nós enquanto educadores temos o dever de contribuir para que as transformações 
ocorram na vida dos adolescentes que atendem no cotidiano. Os professores vin-
culados à escola formal nesse contexto atuam na escolarização da “parcela mais 
degrada, em termos pessoais e sociais de nossa juventude” (COSTA, 1997, p. 34).

Como a grande maioria desses estudantes não estudaram em idade própria, 
é fato que estavam anteriormente desvinculados ao processo de escolarização 
formal, com pouca habilidade par a leitura, escrita, expressão oral, cálculo, so-
lução de problemas, além dos conhecimentos mais amplos, como as habilida-
des, valores e atitudes. Logo, tal situação gera como consequência, uma nova 
demanda a função do professor, que necessita de criatividade na tentativa de 
atrair o aluno a adquirir o gosto pela escola (JOSÉ e TORRES, 2019, p. 66)

O docente, nessa condição, configura-se como um sujeito importante no 
resgate da condição de cidadania do indivíduo, a partir do auxílio no estabele-
cimento de vínculos que o adolescente acautelado perdeu ao ser afastado da so-
ciedade. Desta forma, à docência no espaço de privação de liberdade, assume o 
desafio de fazer com que o estudante privado de liberdade perceba que sua apren-
dizagem está, para além da arquitetura rígida, fria e contraditória imposta pela 
prisão, imbricada a uma formação mais sólida e crítica, com possibilidades de 
vislumbrar diferentes oportunidades de vida, quando em condição de liberdade. 

5. Considerações finais

A profissão docente, neste espaço de privação de liberdade, assume o de-
safio de tornar a vida mais satisfatória para o estudante privado de liberdade, ao 
fazê-lo perceber que sua aprendizagem está, para além da arquitetura rígida, fria e 
contraditória imposta pela prisão, imbricada a uma formação mais sólida e crítica, 
com possibilidades de vislumbrar diferentes oportunidades de vida, quando em 
condição de liberdade. O professor, nessa condição, configura-se como um sujeito 
primordial no resgate da condição de cidadania do indivíduo, a partir do auxílio 
no estabelecimento de vínculos que o detento perdeu ao ser afastado da sociedade. 

Em face dessas exposições, os docentes que atuam no contexto da privação 
de liberdade precisam promover a autonomia intelectual dos estudantes, buscando 
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favorecer a conscientização quanto aos processos políticos e sociais que os cer-
cam. No contexto socioeducativo, o professor pode ser considerado o elo para a 
mudança de uma realidade estigmatizada, podendo transformar a realidade deste 
estudante acautelado, por meio de projetos significativos para a vida dos estudan-
tes, cuja autoestima é, assim, elevada e conquistada por meio do desenvolvimento 
das dimensões sociais, emocionais, afetivas e culturais, entre outras. Além disso, é 
fundamental que esses docentes estejam atentos às demandas sociais oriundas do 
contexto do aprisionamento, assumindo uma preocupação, sem perder de vista, à 
formação para a cidadania e para o respeito às diversidades.

Dentre as possíveis contribuições que este estudo poderá realizar, destaca-
-se o caminho trilhado para novos estudos, configurando como a oportunidade 
de refletir sobre o caráter educativo e compreender o importante papel dos do-
centes neste ambiente de privação de liberdade. Este estudo poderá preencher 
uma lacuna na literatura sobre a docência em um ambiente socioeducativo, que 
hoje é considerada escassa, podendo alcançar uma mediação intencional com 
professores de todo o Brasil. Existe uma carência de pesquisas na área da do-
cência em ambientes de aprisionamento para adolescente acautelados, sendo 
assim, a pretensão não é de se esgotar o tema proposto, dada a sua abrangência 
e sua complexidade, mas sim oferecer um referencial de aprimoramento para os 
professores que atuam nesta área. 

É com um sentimento de satisfação que chegamos ao final dessa escrita 
ensaística, uma vez que acreditamos ter explanado reflexões importantes para a 
atuação do profissional docente neste ambiente de aprisionamento para adoles-
centes acautelados. Destaco ainda que, fizemos escolhas conscientes, no que se 
refere os caminhos que percorremos e suas consequências. Escolhas essas que, 
em alguns momentos, foram ousadas e arriscadas, mas das quais não trago arre-
pendimentos, devido a valiosa contribuição cientifica que este ensaio pode vir a 
apresentar na academia sobre a referida temática. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 
LINGUAGEM EM CRIANÇAS AUTISTAS
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1. Introdução

A língua, materializada pela voz e constituída de palavras dentro de estru-
turas sistemáticas, é uma atribuição exclusivamente do ser humano, que o diferen-
cia, como sugere Marilena Chauí (2001, p. 136): “A palavra distingue os homens 
e os animais; a linguagem distingue as nações entre si. Não se sabe de onde é um 
homem antes que ele tenha falado”. Segundo Cagliari (2009, p. 34), a linguagem é 
uma ação interativa que, se bem desempenhada, pode ter efeitos decisivos na vida 
do indivíduo e na vida das pessoas ao seu redor. Nesse bojo de ideias, segundo 
Bakhtin (1986), a interação constitui a realidade fundamental da linguagem. Ou 
seja, o principal objetivo da linguagem é a comunicação, mesmo que aconteça de 
forma não-verbal, mas se transmite um conteúdo de um emissor para um receptor. 

É importante ressaltar que fala e linguagem são dois conceitos diferentes. 
Linguagem é o sistema simbólico usado para representar os significados em uma 
cultura, abrangendo seis componentes: fonologia (sons da língua), prosódia (en-
tonação), sintaxe (organização das palavras na frase), morfologia (formação e 
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classificação das palavras), semântica (vocabulário) e pragmática (uso da lingua-
gem). Já a fala é o canal que viabiliza a expressão da linguagem e corresponde à 
realização motora desta. Em outras palavras, a partir da linguagem há a troca de 
informações (receber e transmitir) de forma efetiva, enquanto a fala refere-se à 
articulação dos sons na palavra, incluindo a produção vocal e a fluência (LAW, 
et al, 2000). 

Atrasos significativos no desenvolvimento da linguagem são uma das 
características do Transtorno do Espectro Autista - uma condição que afeta 
as principais áreas do desenvolvimento, caracterizado por deficiências em in-
terações sociais, comunicação, e comportamentos repetitivos e estereotipados 
(Associação Psiquiátrica Americana, 2002). Esses comportamentos podem ser 
expressos na brincadeira, que pode desprover de criatividade e espontaneidade; 
na fala, que pode ser ecolálica (repetição em eco da fala); e no desenvolvimento 
motor, caracterizado por repetições involuntárias e sem aparente função (BOSA, 
2002). Aproximadamente 20 a 30% dessa população não desenvolvem a lingua-
gem verbal para se comunicar (KLIN, 2006). Dos que falam, muitos apresentam 
características como ecolalia, inversão pronominal ou dificuldades na prosódia 
(MACEDO, & ORSATI, 2011). Dificuldade na compreensão da linguagem fa-
lada é outra particularidade dessa população (KLIN, 2006). 

Alguns estudos sugerem que essa dificuldade está relacionada às dis-
funções sociais inerentes à síndrome (MONGILLO, IRWIN, WHALEN, 
KLAIMAN, & SCHULTZ, 2008). Esses dados são comprovados por pesquisas 
que indicam que pessoas com autismo têm dificuldades em compreender ex-
pressões faciais e identificar emoções em tons de voz e evidenciam preferência 
por estímulos não verbais em relação aos verbais (MONGILLO, & cols., 2008).

A partir dessas premissas, esta pesquisa objetiva explicar a aquisição da 
linguagem e analisar esse processo em crianças com TEA, através da comuni-
cação alternativa, como o Aided Modeling Intervention (AMI), Picture Exchange 
Communication System (PECS) e o Treatment and Education of  Autistic and related 
Communication (TEACCH). 

Em relação à abordagem, a presente pesquisa pode ser classificada como 
qualitativa e o tipo de pesquisa pode ser considerada descritiva por tentar 
descrever as características da aquisição da linguagem no autismo (SILVA & 
MENEZES, 2000, p. 21) Quanto aos meios, a pesquisa pode ser considerada 
bibliográfica, pois usa como base teses, dissertações, artigos, livros, jornais e 
sites na internet para desenvolver os objetivos propostos nesse estudo, confor-
me fundamentado em pesquisas de Silva & Menezes (2000, p. 22). Os princi-
pais autores estudados em relação às teorias de aquisição da linguagem foram: 
SKINNER (1957), CHOMSKY (1957), PIAGET (1978) e VYGOTSKY (1993). 
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Além disso, BOSA (2002 e 2006), CUNHA (2013 e 2015) e NUNES (2008) 
foram fundamentais para a pesquisa em relação ao autismo, e ainda KUHL 
(2000), que foi essencial para as informações sobre aquisição da linguagem. 

2. Referencial teórico

2.1. Linguagem 

O surgimento da linguagem foi um fato fundamental para a sociedade e 
existem várias teorias sobre a sua origem. As primeiras explicações têm origem 
na religião, seguindo a base do Criacionismo. Segundo Franchetto (2004), na 
Bíblia, Adão surgiu já dotado de linguagem, ou seja, Deus a criou.  De acordo 
com Silva (2007), a partir do século XVIII começaram a surgir outras teorias, 
como a de Rousseau, que supôs que a linguagem humana teria evoluído gra-
dualmente, a partir da necessidade de exprimir os sentimentos, até formas mais 
complexas e abstratas. A linguagem propriamente dita só teria começado:

Quando as ideias dos homens começaram a estender-se e a multiplicar-
-se, e se estabeleceu entre eles uma comunicação mais íntima, procura-
ram sinais mais numerosos e uma língua mais extensa; multiplicaram as 
inflexões de voz e juntaram-lhes gestos que, por sua natureza, são mais 
expressivos e cujo sentido depende menos de uma determinação anterior. 
(ROUSSEAU, 1989, p. 35).

Segundo o filósofo Daniel Cloud, em entrevista para a revista Veja 
(LOIOLA, 2016): 

A hipótese é que começamos com alguns sinais aleatórios como respos-
tas a situações novas. Então, presumivelmente, esse processo foi repetido 
inúmeras vezes até que adquirimos o léxico [conjunto de palavras de um 
idioma] da linguagem humana. Sabemos que isso aconteceu pelos gritos 
de alarme dos animais ou pelos sinais que coordenam diferentes genes nas 
células. Esse é o sistema possível e comum em qualquer forma de vida. 
No entanto, o que os humanos fazem e os chimpanzés não é cooperar. 
Precisamos cooperar para buscar alimento. A linguagem humana come-
çou quando percebemos que mentir é errado, que o mau uso dos sinais era 
contrário aos interesses comuns. Nossos sinais precisaram ser moralizados 
para tornar possível a comunicação elaborada. 

A linguagem é o instrumento da comunicação e interação. De acordo 
com Piaget, “a linguagem é, antes de tudo, social. Portanto, sua função inicial é 
a comunicação, expressão e compreensão. É por meio das relações sociais que 
o ser humano aprende e ensina, constrói e desconstrói conhecimento” (1978, p. 
59). Ou seja, usamos a linguagem principalmente para uma função fundamen-
tal: interagir para estreitamos relações com o meio social. Num sentido amplo, 
linguagem pode ser entendida como o conjunto de habilidades que nos permite 
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produzir e compreender enunciados.

O que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e ex-
teriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim 
realizar ações, agir, atuar, sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A lingua-
gem é, pois, um lugar de interação humana, de interação comunicativa 
pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada 
situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. 
(TRAVAGLIA, 2000, p. 23)

Para Ferdinand Saussure, considerado o pai da Linguística Moderna, a 
linguagem é a fusão da língua e da fala, pois é social e individual; psíquica; 
psicofisiológica e física. Para ele, a Língua é definida como a parte social da lin-
guagem e que um indivíduo não é capaz de mudá-la sozinho. Segundo Saussure, 
“a língua é um sistema supraindividual utilizado como meio de comunicação 
entre os membros de uma comunidade”, portanto “a língua corresponde à parte 
essencial da linguagem e o indivíduo, sozinho, não pode criar nem modificar a 
língua” (COSTA, 2008, p. 116). 

Na obra de Saussure, Curso de Linguística Geral (2006), é apresentada a 
definição de fala como um “ato individual de vontade e inteligência [...]” (p. 22), 
enquanto a língua é: “[...] um tesouro depositado pela prática da fala em todos 
os indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um sistema gramatical que 
existe virtualmente em cada cérebro [...]” (SAUSSURE, 2006, p. 21).

Portanto, mesmo sendo elementos diferentes, a língua e a fala são interde-
pendentes. Ainda segundo Saussure (2006), a língua é objeto da ciência linguís-
tica, pois considera-se passível de estudos enquanto instituição social e sistema 
abstrato. Já a fala, é considerada circunstancial, variável, acidental, por estar con-
dicionada à liberdade do falante para criar as combinações individuais. A lingua-
gem é adquirida quando criança e existem diversas teorias para esse processo. 

2.1.1. Aquisição da linguagem

Apesar de não estar completamente esclarecido o grau de eficácia com 
que a linguagem é adquirida, sabe-se que as crianças de diferentes culturas pare-
cem seguir o mesmo percurso global de desenvolvimento da linguagem. Ainda 
antes de nascer, elas iniciam a aprendizagem dos sons da sua língua nativa e 
desde os primeiros meses distinguem-na de línguas estrangeiras. (CERVERA-
MÉRIDA; YGUAL-FERNÁNDEZ, 2003).

No desenvolvimento da linguagem, duas fases distintas podem ser reconheci-
das: a pré-linguística, em que são vocalizados apenas fonemas (sem palavras) e que 
persiste até aos 11-12 meses; e, logo a seguir, a fase linguística, quando a criança co-
meça a falar palavras isoladas com compreensão. Posteriormente, a criança progride 
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na escalada de complexidade da expressão. Este processo é contínuo e ocorre de 
forma ordenada e sequencial, com sobreposição considerável entre as diferentes eta-
pas deste desenvolvimento, como demonstra o quadro abaixo. (COSTA et al, 2002). 

Quadro 1: DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

RECEPTIVO IDADE EXPRESSIVO

Assusta-se e aquieta-se ao som da voz. 0 – 6 
semanas

Choros diferenciados e sons 
primitivos. Aparecem os sons 

vogais (V).
Vira-se para a fonte de voz. Observa com 

atenção objetos e fatos do ambiente. 3 meses Primeiras consoantes (C) ouvidas 
são p/b e k/g. Inicia balbucio.

Responde com tons emotivos à voz 
materna. 6 meses

Balbucio (sequências de CVCV 
sem mudar a consoante). Ex: 

dudadá.
Entende pedidos simples com dicas 
através de gestos. Entende “não” e 

“tchau”.
9 meses

Imita sons. Jargão. Balbucio 
não-reduplicativo (sequência 

CVC ou VCV).
Entende muitas palavras familiares e 

ordens simples associadas a gestos. Ex: 
“vem com o papai!”

12 
meses

Começa a dizer as primeiras 
palavras como “mamá” e “papá”.

Conhece algumas partes do corpo. Acha 
objetos a pedido. Brincadeira simbólica 

com miniaturas.

18 
meses Poderá ter de 30 a 40 palavras.

Segue instruções envolvendo dois 
conceitos verbais (os quais são 

substantivos). Ex: “coloque o copo na 
caixa”.

24 
meses

Tem um vocabulário de cerca de 
150 palavras. Usa combinação 

de duas ou três.

Entende os primeiros verbos. Entende 
instruções envolvendo até três conceitos.  

Ex: “coloque a boneca grande na cadeira”.

30 
meses

Usa habitualmente linguagem 
telegráfica. (“bebê”, “papá pão”, 

“mamã vai papá”

Conhece diversas cores. Reconhece 
plurais, pronomes que diferenciam os 

sexos, adjetivos.

36 
meses

Inicia o uso de artigos, plurais, 
preposições e verbos auxiliares.

Começa a aprender conceitos abstratos 
(mole, duro, etc.). Linguagem usada 

para raciocínio. Entende “se”, “porque”, 
“quanto”. Compreende 1.500 a 2.000 

palavras.

48 
meses

Formula frases corretas, faz 
perguntas, usa a negação, fala de 
acontecimentos no passado ou 

antecipa outros no futuro.

Fonte: COSTA et al (2002, p.351).

Segundo Wang e Baron (1997), o processo de aquisição da linguagem 
envolve o desenvolvimento de quatro sistemas interdependentes: o pragmático, 
que se refere ao uso comunicativo da linguagem num contexto social; o fonoló-
gico, envolvendo a percepção e produção de sons para formar palavras; o semân-
tico, respeitando as palavras e seu significado; e o gramatical, compreendendo 
as regras sintáticas e morfológicas para combinar palavras em frases compreen-
síveis (RESCORLA; MIRAK, 1997)

Os sistemas fonológico e gramatical conferem à linguagem a sua forma. 
O sistema pragmático descreve o modo como a linguagem deve ser adaptada a 
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situações sociais específicas transmitindo emoções e enfatizando significados. 
Em relação à intenção comunicativa, cada componente passa por adaptações 
linguísticas para atingir esse objetivo, considerando os diferentes pontos de refe-
rência e grau de informação (WANG; BARON, 1997). 

Esta intenção pode ser demonstrada de forma não verbal, através da expres-
são facial, sinais e gestos. Entre os comportamentos comunicativos que traduzem 
aspectos pragmáticos, incluem-se o iniciar e responder à comunicação, esperar 
pela vez, questionar e argumentar, mantendo o tópico em curso. Esta competência 
comunicativa reflete a noção de que o conhecimento da adequação da linguagem 
para determinada situação e a aprendizagem das regras sociais de comunicação, é 
tão importante como o conhecimento semântico e gramatical (WILSON, 1996).

Nos estudos da aquisição da linguagem, há várias teorias que embasam 
as pesquisas e buscam explicar o processo de aquisição da linguagem. Nesse 
sentido, este tópico se dedica a apresentar um breve panorama das principais 
correntes aquisicionistas da linguagem: behaviorismo, inatismo, construtivismo 
e interacionismo/sócio interacionismo.

2.1.2. Behaviorismo

A teoria behaviorista, representada por B. F. Skinner, defendia que o apren-
dizado se dava por meio de imitação, reforço (feedback), repetição e formação de 
hábitos. A teoria behaviorista da linguagem parte do pressuposto de que o pro-
cesso de aprendizagem consiste numa cadeia de estímulo-resposta-reforço. O am-
biente fornece os estímulos - neste caso, estímulos linguísticos - e a criança fornece 
as respostas - tanto pela compreensão como pela produção linguística. A criança, 
por esta teoria, durante o processo de aquisição linguística, é recompensada ou 
reforçada na sua produção pelos adultos que a rodeiam. (SKINNER, 1957).

Segundo Skinner (1957, p. 81), “em todo comportamento verbal há três 
eventos importantes a serem considerados: um estímulo, uma resposta e um 
reforço”. Segundo Lightbown & Spada (1993, p. 10), a repetição é feita “palavra 
por palavra e reproduz todo o discurso de uma pessoa ou apenas parte dele”, 
sendo assim, “a manipulação repetitiva da forma”. O Behaviorismo é baseado 
numa proposta empirista que:

não considerava a mente como um componente fundamental para justifi-
car o processo de aquisição. Para ela, importava o fato de o conhecimento 
humano ser derivado da experiência e de a única capacidade inata que ele 
possuía ser aquela de formar associações entre estímulos ou entre estímu-
los e respostas. (DEL RÉ et al., 2006).

Ou seja, o indivíduo nasceria uma “tábula rasa” e o ambiente o mol-
daria, através de estímulos e repostas. O desenvolvimento dos conhecimentos 
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linguísticos baseados no behaviorismo fundamenta-se no processo indutivo de 
aquisição, tendo em vista que considera somente os fatos observáveis da língua 
e não tem nenhuma preocupação “[...] com a existência de um componente es-
truturador, organizador, que possa estar trabalhando junto com os dados (expe-
riência) na construção da gramática de uma língua particular.” (SANTOS, 2008, 
p. 2017). Sendo assim, “[...] A articulação torna-se um hábito, e a criança, numa 
etapa seguinte, passa a imitar os sons que ouve. Ela faz associações entre sons e 
coisas, inicialmente e, em seguida, aprende a associar uma palavra a uma coisa 
que está ausente.” (CEZARIO; MARTELOTTA, 2009, p. 207).

Porém, há fatos que esta teoria não explica, como por exemplo, quando 
a criança produz e compreende frases nunca ouvidas antes, visto que “[...] nem 
todas as sentenças têm sua referência no contexto em que são produzidas. [...]” 
(SANTOS, 2008, p. 2918), além de utilizarem, em algumas situações, palavras 
com uma forma verbal incoerente, como “sabo” e “fazeu”. 

Além disso, segundo Santos (2008), há outra questão que o behaviorismo 
não consegue explicar, como por exemplo: a rapidez do processo de aquisição 
da língua materna, pois se o aprendizado da língua seria por imitação, deveria 
levar um tempo de “[...] exposição à língua para que a criança adquirisse um 
repertório suficiente de frases para que pudéssemos dizer que ela ‘aprendeu’ 
uma língua.” (SANTOS, 2008, p. 218, grifo da autora). Por isso, surge outra 
teoria de aquisição da linguagem, proposta por Chomsky (1957), que afirma 
que a linguagem vem de uma herança genética, isto é, inata, onde se nasce com 
uma gramática na mente e que se desenvolve no decorrer do tempo. Diz ainda 
que se a criança dependesse de aprender através de imitação, como ressaltava o 
behaviorismo, ela nunca teria uma gramática perfeita.

2.1.3. Inatismo 

Chomsky (1957) trata a língua como um sistema de princípios da mente 
humana que tem um módulo linguístico responsável por formar e interpretar 
expressões linguísticas. Esse módulo e os princípios que o formam são inatos. 
Eles são universais tendo em vista que a criança, independentemente de sua 
nacionalidade, já nasce com os mesmos princípios linguísticos de seus pais, que 
são o estágio inicial de aquisição da língua. Segundo Costa (2008), Chomsky 
defende que o ser humano é dotado de um mecanismo biológico inato para a 
aquisição da linguagem, cujo funcionamento não depende diretamente do meio. 
Essa disposição inata para a competência linguística é o que ficou conhecida 
como faculdade da linguagem.

Além disso, Chomsky (1957) também chama a atenção para o fato de um 
indivíduo humano sempre agir criativamente no uso da linguagem, isto é, a todo 
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momento, os seres humanos estão construindo frases novas e inéditas, ou seja, 
jamais ditas antes pelo próprio falante que as produziu ou por qualquer outro 
indivíduo. Além disso, segundo Cezario e Martelotta (2009, p. 208): 

[...]Chomsky afirma que existe uma gramática universal, que é uma ma-
triz biológica responsável pela grande semelhança entre as línguas e pela 
rapidez com que as crianças aprendem a falar. Segundo essa concepção, 
o homem já nasce provido de uma grande variedade de conhecimentos 
linguísticos e não linguísticos. [...] No caso da aquisição da linguagem, o 
meio cumpriria o papel de acionar o dispositivo de aquisição da língua. 

Segundo Carneiro (2010), “a gramática universal (GU) ou dispositivo de 
aquisição da linguagem (DAL), consistiria num conjunto de princípios gerais 
e propriedades sintáticas, fonológicas e semânticas, que facultaria o desenvol-
vimento de todas as línguas naturais possíveis.”.  Ou seja, não precisa de me-
morização ou imitação para que as crianças saibam organizar uma frase em 
sua sequência (nome, verbo, advérbio etc.). Exemplo: Quando uma criança está 
com fome, ela não estrutura a sentença dessa forma: “fome estou eu”. Ela fala 
empregando a seguinte estrutura: “Eu estou com fome”. Conhecimentos como 
esses são considerados, pelos defensores dos estudos da teoria inatista, como um 
conhecimento linguístico inato. De acordo a perspectiva chomskyana, a expe-
riência, ou seja, a exposição da criança à fala dos outros, desempenharia o papel 
de mero gatilho que acionaria a gramática universal. Já nascemos com uma 
pré-disposição a aprender e desenvolver. 

Rompendo com a ideia da aprendizagem através da repetição e da aqui-
sição da linguagem através do inatismo, surge outra teoria proposta a partir das 
experiências do biólogo, filósofo e epistemólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), 
o qual observando crianças desde o nascimento até a adolescência, inferiu que 
o conhecimento se constrói na interação do sujeito com o meio em que ele vive.

2.1.4. Construtivismo 

Essa perspectiva, desenvolvida por Jean Piaget, tem como base a ideia 
de que “[...] o desenvolvimento das estruturas do conhecimento ou estruturas 
cognitivas é feito pela interação entre ambiente e organismo. [...]” (CEZARIO; 
MARTELOTTA, 2009, p. 212), e vincula a linguagem aos domínios cognitivos. 

De acordo com Dias (2010), Piaget entende “[...] que as crianças não her-
dam capacidades mentais prontas, apenas o modo de interação com o ambiente. 
[...]” (DIAS, 2010, p. 02). Ou seja, a construção do conhecimento acontece de 
forma gradativa, uma vez que as aquisições vão acontecendo com base em re-
sultados gerados por novas descobertas. Piaget afirma que quando uma criança 
interage com o mundo à sua volta, ela atua (interna e externamente) e muda a 
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realidade que vivencia. Assim, a criança organiza e interpreta a ação de forma 
que consiga se adaptar às mudanças ocorridas no seu meio. (FOSSILE, 2010). 
Segundo Del Ré (2006, p.22), “[...] o sujeito constrói estruturas (conhecimento) 
com base na experiência com o mundo físico, ao interagir e ao reagir biologica-
mente a ele, no momento da interação”.

Entretanto, segundo Piaget, é necessário que a criança desenvolva um es-
tágio de maturidade, já que o desenvolvimento cognitivo está relacionado aos 
aspectos biológicos, pois considera a aquisição e desenvolvimento da linguagem 
como uma sequência construtiva da inteligência. Sendo assim, a teoria piagetiana, 
propõe que no desenvolvimento cognitivo, a criança passa por diferentes estágios 
(gerais e universais):  Sensório-motor (0 a 18/24 meses); pré-operatório (2 a 7 
anos); operatório concreto (7/8 a 11/12 anos); operatório formal (11/12 anos em 
diante). Em cada um desses estágios, a criança desenvolve um conjunto de esque-
mas cognitivos que lhe possibilita compreender o mundo e atuar sobre ele, ou seja, 
capacidades consideradas necessárias para passar para o estágio seguinte. 

De acordo com Dias (2010), no estágio “sensório-motor”, a atividade 
cognitiva do sujeito caracteriza-se por ser de natureza sensorial e motora, com 
a ausência da função semiótica, isto é, ainda não representa mentalmente os 
objetos. Para que a criança faça uso do signo linguístico, é necessário que ela 
“aprenda” que as coisas existem mesmo que não estejam no seu campo de visão. 

Já o estágio pré-operatório é o período em que a criança desenvolve a capa-
cidade simbólica, o que possibilita reduzir a dependência exclusiva das suas diver-
sas sensações e de suas ações motoras. É nesse estágio que ocorre o aparecimento 
da linguagem, da imitação e da brincadeira. (DIAS, 2010). Entretanto, a criança 
ainda é egocêntrica, ou seja, não consegue se colocar abstratamente no ponto de 
vista de outro indivíduo e considera o mundo a partir da sua perspectiva. Segundo 
Goulart (2005, p.55), a criança “tenta dar explicações a quem não está participan-
do de uma situação como se estivesse explicando para si mesma”. Desta forma, 
podemos dizer que a socialização se encontra pela metade, pois a criança procura 
se comunicar com o próximo, mas ainda é egocêntrica. Portanto, neste momento, 
acontece o que é denominado por Piaget de monólogos coletivos, ou seja, várias 
crianças falando ao mesmo tempo, sem que uma compreenda a outra. Assim que 
a linguagem estiver um pouco mais aprimorada, ocorre a fase dos “por quês”, 
surgindo aproximadamente aos cinco anos e meio de idade. Para a criança, tudo 
deve ter uma explicação, nada é por acaso. (PIAGET, 2003).

O período operatório concreto ocorre aproximadamente na faixa etária 
dos sete aos onze anos, e é caracterizado como sendo uma fase de transição en-
tre a ação e as estruturas lógicas mais gerais. A criança já não é mais tão egocên-
trica, ou seja, não está mais tão centrada em si mesma e já desenvolve a empatia 
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com os sentimentos e as atitudes de outros indivíduos. Baseado em Goulart 
(2005), neste período, a organização social passa a ser de grupos, ou seja, come-
ça-se a formar grupos de amigos fixos. A criança conversa com mais pessoas, 
porém nem sempre tem a capacidade de discutir ideias diferentes para alcançar 
uma conclusão conjunta final. No início deste estágio, possuem dificuldades em 
estabelecer um diálogo crítico. Já no estágio operatório formal, que acontece 
a partir dos 12 anos, a criança desenvolve melhor a possibilidade de lidar com 
hipóteses abstratas e usar o pensamento hipotético-dedutivo. 

2.1.5. Interacionismo/ Sócio Interacionismo

O interacionismo, defendido por Vygotsky, propõe a ideia de que o co-
nhecimento é construído socialmente por meio das relações com o outro. Nesse 
sentido, tratando-se da aquisição da linguagem, o adulto desenvolve um papel 
essencial como mediador das informações que as crianças recebem do meio. As 
crianças, ao recebê-las, as transformam em uma linguagem interna, própria/
individual. Por isso a importância do outro como interlocutor no processo de 
aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

Nesse processo de interação com a linguagem em que a criança aprende 
com o adulto, Del Ré (2006) chama atenção para o fato de que a criança, em 
seu processo de aquisição da linguagem, passa por uma fase de transição entre 
o que consegue fazer sozinha e o que ainda não consegue, a chamada Zona 
de Desenvolvimento Proximal. Isso implica dizer que a criança aprende com o 
adulto o que, em um curto período, não precisará mais de ajuda. Nas palavras 
de Del Ré (2006, p. 25), “O interacionismo social propõe que a criança não seja 
apenas um aprendiz, passivo, mas um sujeito que constrói seu conhecimento 
(mundo e linguagem) pela mediação do outro”. Dessa forma, a base para o 
desenvolvimento linguístico infantil está na inter-relação estabelecida entre o 
aprendiz (criança) e o outro (interlocutor).

Não basta simplesmente interagir com o adulto em um processo natu-
ral de interação, mas é preciso exercer a função de mediador (DEL RÉ, 2006). 
Nesse sentido, a autora acrescenta que “A base para o desenvolvimento linguís-
tico infantil está na associação entre interação social e troca comunicativa com 
outro, que pode ser não apenas um adulto, mas também uma criança.” (DEL 
RÉ, 2006, p. 25). Em outras palavras, a criança adquire e desenvolve a lingua-
gem através de sua inserção no universo da linguagem e é nesse universo que 
acontece a interação social.

Vygotsky propõe quatro estágios no desenvolvimento das operações men-
tais: natural ou primitivo (que corresponde à fala pré-intelectual e ao pensa-
mento pré-verbal); psicologia ingênua (a criança experimenta as propriedades 
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físicas tanto de seu corpo quanto dos objetos, e aplica essas experiências ao uso 
de instrumentos - inteligência prática); signos exteriores (as operações externas 
são usadas para auxiliar as operações internas; nesse estágio ocorre a fala ego-
cêntrica); e crescimento interior (em que as operações externas se interiorizam). 

No que se refere à linguagem, Vygotsky aponta inicialmente para uma dis-
sociação entre fala e pensamento (ao contrário de Piaget, que os considera para-
lelos). Segundo o autor, fala e pensamento têm raízes genéticas diferentes. Existe 
uma fase pré-verbal do pensamento (relacionada à inteligência prática), e uma 
fase pré-intelectual da fala (segundo o autor, o balbucio e o choro, por sua função 
social, seriam exemplos de fala sem pensamento). Por volta dos dois anos, fala e 
pensamento se unem e dão início ao comportamento verbal. A fala passa, então, 
a servir ao intelecto e os pensamentos podem ser verbalizados. São características 
dessa nova fase, a curiosidade da criança pelas palavras e a ampliação do vocabu-
lário. As crianças que ainda não têm e não compreendem a linguagem oral, ainda 
têm um pensamento muito concreto, com base em imagens. 

2.2. Aquisição da linguagem no autismo 

O autismo infantil consiste em um transtorno do desenvolvimento de etio-
logias múltiplas, definido de acordo com critérios eminentemente clínicos. As ca-
racterísticas são muito abrangentes, afetando os indivíduos em diferentes graus 
nas áreas de interação social, comunicação e comportamento. Utiliza-se o termo 
“espectro autista” tendo em vista as particularidades referentes às respostas incon-
sistentes aos estímulos e ao perfil heterogêneo de habilidades e prejuízos (HÖHER 
CAMARGO; BOSA, 2009; SCHWARTZMAN, 2011). As crianças no espectro 
autista apresentam dificuldades em comportamentos que regulam a interação so-
cial e a comunicação, podendo ter pouco ou nenhum interesse em estabelecer 
relações, apresentando diferentes níveis de dificuldades na reciprocidade social e 
emocional (GÓMEZ; TORRES; ARES, 2009; NOGUEIRA, 2009). 

Uma condição como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) interfere 
no desenvolvimento da linguagem porque afeta o desenvolvimento cerebral e 
altera a maneira como o cérebro responde ao ambiente. No processo típico de 
desenvolvimento, o cérebro tem certas habilidades – como por exemplo, detectar 
similaridades e padrões de estímulos- que o preparam para aprender a linguagem 
(KUHL, 2000). Estímulos do ambiente interagem com essas habilidades geneti-
camente controladas para moldar o cérebro em desenvolvimento (KNUDSEN, 
2004). Quando a criança tem um transtorno de desenvolvimento de linguagem, 
como o TEA, os efeitos desse transtorno começam a ocorrer até antes do reco-
nhecimento de que a criança está se desenvolvendo diferentemente. Portanto, no 
TEA, dois fatores principais influenciam a capacidade da criança de aprender e 
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usar a linguagem: 1) as diferenças cerebrais referentes à ocorrência precoce e 2) a 
resposta de um cérebro com essas restrições biológicas aos estímulos ambientais. 
(GESCHWIND & LEVITT, 2007).  

No início do processo de desenvolvimento, uma criança com um cérebro 
típico pode discriminar palavras em um fluxo de fala conectada, relacionar as 
palavras a objetos e ações no ambiente, discriminar sentenças no discurso con-
tínuo, relacionar o significado de uma palavra com outra e interpretar a lingua-
gem com base no conhecimento contextual (BATES, 1993; FRIEDERICI, 2005; 
SMITH & YU, 2008). Essas tarefas são difíceis para crianças com TEA; elas 
frequentemente falham em responder ao próprio nome e não têm preferência 
pela voz da mãe (KLIN, 1991; NADIG et al., 2007). Crianças e adultos verbais 
com TEA podem repetir “fragmentos” de linguagem como em comerciais de 
televisão - um sinal de armazenamento holístico de informações com uma falha 
na análise e integração (WETHERBY & PRIZANT, 2005). Eles podem repetir 
uma pergunta em vez de responder, usar frases complexas antes de nomear ob-
jetos, falar com um padrão de entonação incomum e ter dificuldade em atender 
e compreender a linguagem falada.

Algumas crianças, apesar de estarem no espectro, apresentam inteligên-
cia e fala intacta. Outras parecem fechadas, distantes, presas a comportamentos 
restritos e rígidos padrões de comportamento. A maioria das crianças não fala 
e quando fala, é comum a ecolalia (repetição de sons ou palavras), inversão 
pronominal etc. O comportamento delas é constituído por atos repetitivos e 
estereotipados; não suportam mudanças de ambiente e preferem um contexto 
inanimado. Possuem uma capacidade inata de estabelecer relações afetivas, bem 
como para responder aos estímulos do meio. (KANNER, 1997). 

Outra característica que as crianças com TEA podem apresentar é a “ce-
gueira mental”, segundo Williams e Wright (2008), o que se refere à Teoria da 
Mente. “A Teoria da Mente (TOM) faz referência a nossa habilidade de fazer 
suposições precisas sobre o que os outros pensam ou sentem ou nos ajuda a pre-
ver o que farão”. (Williams e Wright, 2008, p.32). Segundo os autores, essa ha-
bilidade é fundamental para que possamos nos inserir socialmente e a ausência 
dela, dificulta o entendimento dos sentimentos e pensamentos alheios, o enten-
dimento de que os outros esperam que seu comportamento mude dependendo 
de onde ou com quem estão, a previsão do que as pessoas podem fazer em se-
guida, a interpretação de diversos gestos ou expressões faciais, o entendimento 
de regras sociais etc. 
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DIAGRAMA: CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO

Fonte: Michelli Freitas (2020).

Considerando a influência de autores como Vygotsky (2007) e Tomasello 
(2003) e dos estudos na perspectiva da interação social dos estudiosos da lingua-
gem, Salomão (2012) destaca que a relevância dos aspectos sociais da interação 
para o processo de aquisição da linguagem é indiscutível, tendo em vista que o 
desenvolvimento da comunicação é fundamentalmente interacional, sendo de 
grande importância os comportamentos verbais e gestuais. 

A partir da perspectiva da interação social dos estudiosos da linguagem, 
Garton (1992) pontua a importância do ambiente interpessoal para a aquisição de 
habilidades comunicativas, ressaltando o suporte do adulto, uma vez que, sensível 
às necessidades conversacionais da criança, é capaz de adequar suas contribuições 
às capacidades dessa última, ou seja, o adulto adapta seu comportamento comuni-
cativo para obter respostas das crianças. Autores como Silva e Mulick (2009) abor-
dam a importância de um diagnóstico precoce, considerando que a idade em que 
a criança começa a receber intervenções apropriadas representa um dos elementos 
essenciais para um melhor prognóstico em termos de seu desenvolvimento.

Nesse sentido, destaca-se a escola como um dos espaços que favorecem 
o desenvolvimento infantil, tanto pela oportunidade de convivência com outras 
crianças quanto pelo importante papel do professor, cujas mediações favorecem a 
aquisição de diferentes habilidades nas crianças. De acordo com Höher Camargo 
e Bosa (2012), o contexto escolar oportuniza contatos sociais, favorecendo o de-
senvolvimento da criança com TEA, assim como o das demais crianças, na me-
dida em que convivem e aprendem com as diferenças. Já Fiaes e Bichara (2009) 
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pontuam a escola regular como um contexto no qual a criança com dificuldades 
encontra modelos mais avançados de    comportamentos para seguir.

Conhecer os comportamentos da criança com TEA, bem como suas fre-
quências e em que contextos ocorrem, é de grande relevância para as práticas dos 
professores no cotidiano escolar. Concorda-se com Orrú (2007) quanto à impor-
tância da sensibilidade e perseverança do educador, no sentido de procurar com-
preender quais são e como se dão as competências dessas crianças, que precisarão 
ser sustentadas na relação com elas. Conforme a autora, não perceber tais aspectos 
implica na diminuição das oportunidades de estabelecer e desenvolver a comuni-
cação com seus alunos, levando-os a um isolamento ainda maior.

No contexto do autismo, em termos práticos, podemos dizer que, primei-
ramente, o professor reconhece as habilidades do educando e as que de-
vem ser adquiridas. É a constituição da aprendizagem no campo pedagó-
gico. Em muitos casos, trata-se do início da comunicação, da interação 
entre professor e aluno (CUNHA, 2013, p.126).

Existem vários fatores básicos na aprendizagem do indivíduo, comuns a 
todos nós, que podem auxiliar como mediadores da aprendizagem, dentre eles a 
relação afetiva. Ser afetivo é utilizar o campo emocional como um eficaz e real 
instrumento pedagógico, mediando a aprendizagem, trabalhando a memória e a 
cognição. O professor precisa usar sempre palavras de incentivo aos seus alunos, 
fazê-los perceber que são úteis. As palavras são recursos pedagógicos quando 
transmitem amor, ânimo e confiança. Assim, não é necessário punir os erros, 
apenas redirecioná-los a uma nova descoberta. (MANOEL, 2016). 

Ainda segundo Manoel (2016), para desenvolver as habilidades dos alu-
nos com Transtornos do Espectro Autista, o professor precisa conhecê-lo, pautar 
sua prática pedagógica numa relação afetiva, saber atuar diante das descobertas, 
descobrir as necessidades e expectativas de aprendizagem, mediar os conflitos. 
Desta forma, o professor conseguirá conhecer o universo do espectro e entender 
como se efetiva o processo de aquisição do conhecimento destes alunos. 

Rodrigues (1976), diz que os motivos para o ser humano aprender qual-
quer coisa são profundamente interiores. Na visão da autora, o aluno aprende de 
forma mais eficaz e mais rápida quando se sente amado, está seguro e é tratado 
como um ser singular. E os motivos do aluno para aprender são os mesmos que 
ele tem para viver, pois não se dissociam de suas características físicas, motoras, 
afetivas e psicológicas. 

Além das questões citadas acima, as crianças não-verbais podem ter outro 
tipo de suporte para se comunicar, usando ferramentas físicas que as auxiliam a 
se expressar com outras pessoas. 
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2.3. Comunicação alternativa 

Pessoas com autismo são consideradas propensas ao uso da Comunicação 
Alternativa e Ampliada - CAA (NUNES, 2008; WENDT, 2009; MACEDO & 
ORSATI, 2011), visto que apresentam dificuldade em iniciar e manter diálogos, 
interpretar palavras e frases e em alguns casos, de se comunicar verbalmente. 
A CAA é uma área da prática clínica e educacional que tem como objetivo 
compensar, temporária ou permanentemente, os prejuízos na troca de informa-
ções (BEUKELMAN, & MIRENDA, 1998). Envolve o uso de gestos manuais, 
símbolos gráficos (fotografias, gravuras, desenhos, linguagem alfabética, objetos 
reais e miniaturas), expressões faciais e corporais, voz digitalizada ou sintetizada 
e outros meios de efetuar a comunicação face a face de pessoas que apresentam 
limitações no uso e/ou compreensão da linguagem oral, aumentando a intera-
ção comunicativa desses indivíduos. (GLENNEN, 1997; NUNES, 2003). 

Os recursos da CAA podem substituir ou suplementar as funções da fala: 
a denominada “Comunicação Alternativa” se dá quando os recursos subs-
tituem a fala, e a Comunicação Ampliada, quando a suplementam. O 
uso de sistemas alternativos de comunicação para pessoas com TEA vem 
sendo registrado desde a década de 1970 (NUNES, 2008). A partir desse 
período, três tipos de sistemas têm se destacado: sinais manuais, sistemas 
pictográficos assistidos de baixa tecnologia e sistemas assistidos com acio-
nadores de voz (NUNES, 2008; WENDT, 2009). Entre os sistemas picto-
gráficos reportados merecem destaque os protocolos que empregam estra-
tégias derivadas do Aided Modeling Intervention5 (AMI), o Picture Exchange 
Communication System6 (PECS) e o Treatment and Education of  Autistic and 
related Communication7 (TEACCH). (NUNES e SANTOS, 2015, p. 60). 

O AMI é um modelo de intervenção usado por parceiros sociais como 
forma de promover a comunicação de pessoas desprovidas de fala funcional 
(DRAGER, 2009). Pesquisas indicam que o uso do sistema pelos parceiros pode 
favorecer a compreensão de enunciados verbais e estimular o uso da CAA por 
pessoas com TEA (CAFIERO, 2001; DRAGER, & cols., 2006). 

Segundo Nunes e Santos (2015), o AMI adota estratégias derivadas do 
Ensino Naturalístico (EN), um modelo geral de intervenção em linguagem que 
valoriza a dimensão pragmática da linguagem, mesclando pressupostos teóri-
cos do modelo comportamental com teorias interacionistas do desenvolvimen-
to infantil, além de outras proposições (NUNES, 1992; DRAGER, 2009). Na 
atualidade, o EN é compreendido como uma prática cientificamente válida para 

5 Aided Modeling Intervention: Modelo de Intervenção Auxiliada

6 Picture Exchange Communication System: Sistema de Comunicação por Troca de Figuras 

7 Treatment and Education of  Autistic and related Communication: Tratamento e Educação do 
Autista e relacionado à Comunicação



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

358

populações com autismo (NATIONAL AUTISM CENTER, 2011). Entre os 
elementos característicos desse modelo destacam- -se:

- a) o envolvimento de parceiros sociais significativos (familiares, pessoas 
próximas, amigos);
- b) o uso de reforçadores indicados pelo educando; 
- c) o uso de contingências do meio natural como mecanismo para aumen-
tar a frequência de emissões de comportamentos desejadas;  
- d) o ensino realizado durante atividades cotidianas em contextos e 
ambientes naturais (DRAGER 2009; NUNES, 1992; PRIZANT, & 
WETHERBY, 1998). 

Já o PECS ou Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, segundo 
Nunes e Santos (2015), foi desenvolvido por Bondy e Frost (1994) em resposta 
às dificuldades de uma parcela expressiva de pacientes com autismo em desen-
volver a comunicação funcional por meio de treino verbal ou o uso da língua 
de sinais (NUNES, 2008). É desenvolvido em seis fases, que possibilita o indi-
víduo a se expressar por meio de um sistema pictográfico de acordo com o seu 
repertório lexical, a partir do qual aprende que quando entrega cartões contendo 
representações visuais de objetos/ações almejadas, consegue ter acesso a esses 
itens. O contexto estruturado e o uso de estímulos concretos (nesse caso, figu-
ras) proposto pelo PECS parecem favorecer a rápida aprendizagem do sistema 
(FIDALGO, GODOI, & GIOIA, 2008). Além disso, incentiva a expressão de 
necessidades e desejos e serve como dica e estímulo para o desenvolvimento da 
linguagem falada (SERRA, 2020). 

Segundo os autores Bondy e Frost, o PECS tem os objetivos de ensinar a 
comunicação funcional; aumentar a intenção (emissão de tatos, mandos 
e intraverbais dirigidos a alguém) da criança com o meio socia; transfe-
rir gradualmente o controle de estímulos das fugiras para o objeto em si; 
reforçar o surgimento de verbalizações funcionais; diminuir os comporta-
mentos-problema que ocorrem em resposta à frustração por não conseguir 
se comunicar; aumentar as oportunidades de a criança se comunicar so-
cialmente, afinal, o fato de a criança conseguir o que quer usando as figu-
ras torna o ato de procurar o outro mais reforçador. Não há evidências de 
que o PECS iniba o desenvolvimento da comunicação vocal; ao contrário, 
alguns estudos têm mostrado apenas impactos positivos sobre o desenvol-
vimento das verbalizações. (SERRA, 2020, p. 44-45)

Segundo Vieira (2019), para o sucesso no sistema, o elemento mais impor-
tante é a identificação de um poderoso conjunto de reforçadores, por isso a equipe 
deve identificar itens que o aluno goste ao longo do dia. Porém, é importante que 
o acesso aos reforçadores identificados seja limitado, por isso as oportunidades de 
comunicação devem ser planejadas e monitoradas cuidadosamente. Recomenda-
se que seja identificado um conjunto de figuras, fácil para reproduzir e manter. 
Cada vez que o reforçador muda, a figura correspondente é colocada diretamente 
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na frente do aluno. Durante as fases iniciais, a figura funciona como um ticket que 
o aluno deve trocar com um parceiro de comunicação. Nas fases mais avançadas, 
os alunos aprendem a discriminar, formar frases, usar modificadores/atributos, 
responder perguntas e fazer comentários. (VIEIRA, 2019).

Figura: PECS

Fonte: Soraia Vieira, (2019).

Outro método utilizado é o TEACCH® (Treatment and Education of  
Autistic and related Communication), iniciado por Schopler, na década de 1970, 
na Universidade da Carolina do Norte, que consiste em oferecer apoios educa-
cionais de forma precoce. O método usa apoios visuais, assim como o PECS, 
mas não como forma de comunicação, e, sim, como forma de estruturação de 
atividades e rotinas. A partir de interesses, capacidades e necessidades, cada su-
jeito recebe formas de intervenção e organização espacial e temporal na sua 
rotina.  (WALTER, 1998).

Segundo Vichessi (2019), um dos princípios desse método é que o ambiente 
organizado, o ensino estruturado e a previsibilidade (o que fazer, onde fazer, como 
fazer, o que fazer em seguida) favorecem o desenvolvimento e a aprendizagem de 
pessoas com autismo. Com isso, é esperada a diminuição dos comportamentos 
disruptivos, a ampliação do repertório comunicativo e o aumento de engajamento 
nas atividades e do entendimento do que se deve fazer (com compreensão, não so-
mente por repetição mecânica). O que se espera é que, com o uso do TEACCH®, 
a criança com TEA conquiste cada vez mais autonomia e melhore sua capacidade 
de compreender o que as pessoas comunicam.  (VICHESSI, 2019). 
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Para Bosa (2006), mesmo crianças sem dificuldades de linguagem eviden-
tes, muitas vezes podem precisar de sistemas de apoio à comunicação, pois a 
maioria das crianças com autismo apresenta dificuldades de compreensão tanto 
na semântica quanto na pragmática da linguagem, especialmente com conceitos 
abstratos ou complexos, que envolvem pontos de vista perspectivados. Nesses 
casos, assim como naqueles em que não há fala, o uso de sistemas de comunica-
ção alternativa pode promover e desenvolver processos que facilitam a comuni-
cação (comunicação facilitada).

3. Considerações finais

A partir da presente pesquisa, foi possível concluir que a linguagem é 
um fator fundamental para o desenvolvimento da criança e a interação social é 
extremamente necessária, mesmo que a comunicação aconteça de forma dife-
rente. As crianças do espectro autista têm limitações em relação à linguagem e 
por isso, precisam de todo o suporte possível. Esse suporte é dado em casa, pelos 
familiares e amigos próximos e na escola, pelo educador. 

A escola é muito importante no processo de aquisição da linguagem da 
criança com autismo, pois promove a convivência com as outras crianças. É 
necessário que o professor conheça bem a criança para que possa ajudar a desen-
volver a interação social. A comunicação alternativa, que podem utilizar sinais 
manuais, sistemas pictográficos assistidos de baixa tecnologia e sistemas assis-
tidos com acionadores de voz, também é uma ótima aliada nesse processo, pois 
ajuda a compensar os prejuízos da criança que tem déficits em expressar-se com 
a linguagem oral. 

Geralmente, crianças com TEA sentem dificuldades em seguir instruções 
simples, usar palavras em contextos apropriados, formular sentenças, iniciar 
conversas, manter o tópico da conversa, considerar a perspectiva do interlocu-
tor, compreender figuras de linguagem e entender o uso da linguagem para fins 
sociais. (Dunn & Rapin, 1977). Ou seja, mesmo que consigam se comunicar 
verbalmente sem a ajuda da comunicação alternativa, ainda precisarão de muito 
suporte para interagir efetivamente.  

Sendo assim, é importante reiterar que um diagnóstico feito o mais cedo 
possível é essencial para que a criança comece a receber as devidas intervenções 
assim que possível e consequentemente, possa ter um melhor desenvolvimento 
tanto em relação à vida pessoal quanto à acadêmica. Com o diagnóstico e um 
tratamento em andamento, o professor da criança com TEA pode elaborar estra-
tégias para o melhor aproveitamento acadêmico, tentar engajá-la e mediar situa-
ções sociais com os colegas e solicitar acompanhamento pedagógico individual, 
o que ajudará bastante nesse processo. 
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PERSPECTIVAS INCLUSIVAS E METODOLÓGICAS 
PARA A ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES 
AUTISTAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA

Michelle Turra1

1. Introdução

Ao analisar o contexto educacional da atualidade, destaca-se a inclusão, 
que necessita de profissionais preparados e embasados para o atendimento de 
uma diversidade tão complexa na educação profissional e tecnológica. Com base 
nas ideias de Santos (2000), de que o princípio fundamental da escola inclusiva 
é o de que todos os estudantes devem aprender juntos, independentemente de 
quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter, observa-se que as escolas 
devem reconhecer e responder as diversas necessidades de seus alunos. 

Interligada à heterogeneidade da inclusão, a escolarização de autistas na 
educação profissional e tecnológica requer a busca de conhecimentos específicos, 
instrumentos metodológicos diferenciados e uma proposta pedagógica atraente, 
pois não se pensa no atendimento ao autista sem considerar o ponto de vista pe-
dagógico. Sendo assim, justifica-se a relevância deste estudo que pretende inves-
tigar as possíveis reflexões e consequentes ações metodológicas dos professores 
da educação profissional e tecnológica perante a inclusão de autistas, a partir de 
teóricos que abordam o tema, no intuito de buscar instrumentos que auxiliem na 
compreensão sobre a temática do autismo e instiguem discussões acerca da reali-
dade educacional inclusiva na EPT (educação profissional e tecnológica).

Ao se discutir a inclusão educacional de autistas, surge a ideia que estes 
caracterizam-se pelo prejuízo qualitativo na interação social e comunicação. Por 
isso, acredita-se que a inclusão escolar pode proporcionar a estes alunos oportu-
nidades de convivência com outros da mesma faixa etária, construindo-se num 

1 Graduação em Pedagogia. Graduação em Letras Licenciatura - Português e Literatura 
Língua Portuguesa. Graduação em Letras Licenciatura - Inglês. Especialização em Gestão 
Educacional. Especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Literatura 
e Língua Inglesa. Especialização em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica. Espe-
cialização em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar. Mestranda em Educação 
Profissional e Tecnológica (UFSM). Professora / coordenadora pedagógica na rede muni-
cipal de ensino de Santa Maria, RS. Contato: michelle.turra@prof.santamaria.rs.gov.br.
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espaço de aprendizagem e de desenvolvimento da competência social, principal-
mente na educação profissional e tecnológica. 

Assim, Kupfer (2004) ressalta a importância da inclusão educacional 
como principal instrumento de inserção social e objetivo de todo e qualquer 
tratamento autismo. A partir desta ideia, a educação profissional e tecnológica 
torna-se imprescindível para a inclusão, pois ela se configura em um dos espaços 
contemporâneos de socialização, permitindo aos estudantes a interiorização de 
normas, valores, funções cognitivas, conhecimentos e práticas, pela convivência 
com novos sujeitos de interação e preparação para o mundo do trabalho. 

Dessa forma, a qualidade das primeiras experiências destes alunos incluí-
dos na educação profissional e tecnológica provavelmente influirá na adaptação 
social dos mesmos também no mundo do trabalho. Defende-se que o elemento 
chave no processo de inserção social nas escolas inclusivas é o educador, pois 
como um adulto importante e mais experiente tem o papel fundamental no de-
senvolvimento do estudante, sobretudo com autismo, visto que pode facilitar a 
apreensão dos diferentes aspectos do contexto. 

Justifica-se a relevância deste estudo para investigar as reflexões e ações 
do professor em torno de sua prática a partir da inclusão de alunos autistas. A 
fim de tornar um instrumento que auxilie na compreensão sobre o autismo e 
instigue discussões acerca da realidade educacional inclusiva, este estudo tem 
como objetivo geral investigar as possíveis reflexões e consequentes ações do 
professor sobre a inclusão de alunos autistas na educação profissional e tecnoló-
gica, a partir de teóricos que abordam o tema.

Neste sentido, apresenta-se como problema de pesquisa os seguintes ques-
tionamentos: Como o professor pode auxiliar autistas a aproximarem-se de um 
mundo de significados e de relações humanas? Quais meios pedagógicos este 
profissional pode empregar a fim de ajudá-los a comunicarem-se? Qual recurso 
metodológico é capaz de atrair a atenção de alunos autistas? O que fazer para 
retirá-los de um universo ritualizado, inflexível e fechado internamente?

2. Desenvolvimento

2.1. Definições e características sobre autismo

Com o passar do tempo e em torno de muitas divergências, no ano de 2000, 
a CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) define o autismo como um 
transtorno global do desenvolvimento caracterizado por desenvolvimento anor-
mal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos. Apresentando uma 
perturbação nas interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e 
repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas 
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outras manifestações inespecíficas, por exemplo: fobias, perturbações de sono 
ou da alimentação, crises de birra ou agressividade e muitas vezes de auto-agres-
sividade (BAPTISTA; BOSA, 2002).

Ainda, os autores Baptista e Bosa (2002) citam que, o DSM IV-TR (Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- 4° edição) descreve o transtor-
no autista na presença de um desenvolvimento comprometido ou acentuadamen-
te anormal da interação social e da comunicação e um repertório muito restrito 
de atividades e interesses. As manifestações do transtorno variam imensamente, 
dependendo do nível de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo.

Acredita-se que atualmente o novo modo de ver o autismo é biológico, 
não considerando a visão do autismo como “um dos maiores mistérios e desa-
fios da psiquiatria infantil contemporânea”, conforme se dizia em meados dos 
anos 60. Mas, definido por Gauderer (1992), como uma síndrome comporta-
mental definida, com etiologias orgânicas também definidas.

Os clínicos e pesquisadores em sua maioria concordam em dizer que o 
autismo infantil se inicia antes dos três primeiros anos de vida. Salle (2000) afir-
ma que há, desde muito cedo no desenvolvimento dos indivíduos com autismo, 
comprometimentos qualitativos na interação social recíproca, que resultam em 
uma forma de apreciação inadequada de indicadores sócio-emocionais. 

Alguns exemplos de apreciação inadequada de indicadores sócio-emo-
cionais em autistas são: resistência ao toque ou o abraço, dificuldade em se 
moldar ao corpo dos pais, falta de iniciativa, olhar de canto ou muito breve. 
Frequentemente, autistas são descritos pelos seus pais como: “felizes quando 
deixados sozinhos”, “sempre em seu próprio mundo” (BALLONE, 2002).

Moraes (2004) sustenta que os autistas têm um estilo instrumental de se 
relacionar, utilizando-se dos pais para conseguirem o que desejam. Um exemplo 
disto ocorre quando a criança autista pega a mão de sua mãe e a utiliza para 
pegar um objeto ou abrir uma porta ao invés de fazer com sua própria mão.

Os diversos sistemas diagnósticos têm baseado seus critérios em rela-
ção ao autismo em problemas apresentados em três domínios, caracterizando 
este transtorno por: desvios qualitativos na interação social, prejuízo na comu-
nicação verbal e não verbal, comportamentos restritivos e repetitivos (BOSA; 
CALLIAS, 2000).

Baptista (2002) afirma que, em relação aos diagnósticos diferenciais do 
autismo, os mais descritos são o retardo mental, os transtornos específicos da 
linguagem, a esquizofrenia e os demais transtornos globais do desenvolvimento.

Os diversos sistemas diagnósticos têm baseado seus critérios em relação ao 
autismo em problemas apresentados em três domínios, caracterizando este trans-
torno por: desvios qualitativos na interação social, prejuízo na comunicação verbal 
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e não verbal, comportamentos restritivos e repetitivos (BOSA; CALLIAS, 2000).
Observa-se que em relação aos diagnósticos diferenciais do autismo, os 

mais descritos são o retardo mental, os transtornos específicos da linguagem, a 
esquizofrenia e os demais transtornos globais do desenvolvimento (BAPTISTA, 
2002). Por isso, acreditamos que o processo educacional com metodologias ade-
quadas para autistas na educação profissional e tecnológica torna-se imprescin-
dível, desde que se organize em conjunto com profissionais da área da saúde 
inclusive, possibilitando assim um atendimento multidisciplinar.

São muitas as indagações a respeito do autismo, suas causas e interven-
ções. De acordo Baptista e Bosa (2002), no livro Autismo e Educação, são inú-
meros questionamentos a respeito do autismo, suas causas e intervenções, por 
isso os autores colocam que:

Entre os tipos mais comuns de indagações e confusões acerca do autismo 
estão as seguintes questões: é doença psiquiátrica? É psicose? É de causa 
orgânica? Só ocorre em famílias de alto poder aquisitivo? Resulta de rejeição 
e falta de afeto parental? Tem cura? Qual o tipo de intervenção mais ade-
quada? Ouve-se falar em pré-autismo, pseudo-autismo e pós-autismo. E está 
instaurada a confusão! Paradoxalmente, estamos em uma espécie de torre 
de Babel, discutindo os “problemas de linguagem e comunicação” dos autis-
tas, quando nem mesmo nós estamos em condições de conceber o autismo 
de forma consensual por uma razão muito simples: a concepção do autismo 
passa pela própria concepção de cada profissional sobre a relação entre de-
senvolvimento e psicopatologia; em um nível ainda mais básico, passa pela 
eterna discussão sobre a relação mente-corpo. Tampouco seremos nós ditar 
um denominador comum (BAPTISTA; BOSA, 2002, p. 22). 

Torna-se necessário diante do tema “Autismo” a humildade e a cautela, 
pois compreendê-lo exige uma constante aprendizagem, uma revisão contínua 
diante de nossas crenças valores e conhecimentos sobre o assunto, o mundo e 
nós mesmos (BAPTISTA; BOSA, 2002, p. 12). Por isso, acredita-se que inde-
pendente dos diagnósticos de alunos autistas, ou incógnitas sobre suas origens, o 
professor deve estar preparado para o imprevisto, para a reflexão acerca de suas 
ações e metodologias de trabalho. Acreditar e buscar maneiras para a inclusão 
de alunos autistas requer o comprometimento de todos envolvidos com este pro-
cesso, tão encantador.

2.2. Perspectivas inclusivas para o atendimento de estudantes autistas

Atualmente, a questão da inclusão das pessoas com necessidades espe-
ciais tem sido amplamente discutida no contexto social e educacional, surgin-
do medidas para a regulamentação do processo de inclusão que garantam a 
igualdade de direitos destes alunos. Um dos exemplos disso é a elaboração de 
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documentos que discutem perspectivas de inclusão e, dentre eles, destacam-se a 
Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994). 

No panorama brasileiro, o principal mecanismo de luta por uma educa-
ção inclusiva tanto no âmbito da educação pública quanto na privada é a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei número 9394, de 20 
de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que define, no capítulo V, a educação 
para alunos com deficiência que deve ser oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, assegurando aos mesmos, currículo, métodos, técnicas, re-
cursos educativos específicos para atender às suas necessidades, dentre outros. 
Ligada a esta concepção, a Constituição Federal no Artigo 208, assegura que o 
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: “III - 
Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferen-
cialmente na rede regular de ensino”. (RIO GRANDE DO SUL, 2007).

Na área da Educação Especial temos como documento específico em 
nosso país a Política Nacional de Educação Especial, que foi elaborada pela 
Secretaria de Educação Especial e publicada em dezembro de 1993. Esta políti-
ca está definida como:

 “A arte de estabelecer objetivos gerais e específicos, decorrentes da interpre-
tação e interesses, necessidades e aspirações de pessoas portadoras de defi-
ciência, condutas típicas (problemas de conduta) e de altas habilidades (su-
perdotadas), assim como de bem orientar todas as atividades que garantam 
a conquista e manutenção de tais objetivos” (BAPTISTA; BOSA, 2002).

Ainda, de acordo com Baptista e Bosa (2000), a Política Nacional de 
Educação Especial deseja garantir o atendimento educacional dos alunos 
com necessidades especiais, cujo direito à igualdade nem sempre é respeita-
do. Esta política apóia-se na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, no projeto para a nova Lei de Diretrizes e Bases e no Plano 
Decenal de Educação para Todos, destaca a importância para a participação 
conjunta dos governos federais, estaduais e municipais. 

A lei 9394/96 (BRASIL, 1996) garante o atendimento a pessoas com ne-
cessidades especiais. Esta lei amplia o conceito de pessoas com necessidades 
especiais incluindo os superdotados e portadores de condutas típicas (Down e 
autismo). Com três artigos define Educação Especial como aquela ofertada, pre-
ferencialmente, na rede regular de ensino que se necessário, terá serviços espe-
cializados conforme as peculiaridades da clientela. Este atendimento tem início 
na Educação Infantil de 0 até os 6 anos (BRASIL, 1996). 

Ainda, de acordo com a lei 9394/96, para o atendimento de alunos incluídos 
é necessário ser organizado e planejado, currículo, metodologias e técnicas de tra-
balho, recursos educativos e organização específica, professores com especialização 
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adequada, acesso igualitário aos benefícios de programas sociais para tal fim. Cria-
se então a Escola Inclusiva, seja pública ou particular, que deve receber a pessoa com 
necessidades especiais juntamente com sua clientela (BRASIL, 1996). 

De acordo com Alves (2002), uma educação inclusiva pressupõe a educa-
ção para todos, não só do ponto de vista da quantidade, mas também da quali-
dade. O que significa que os alunos devem se apropriar tanto dos conhecimentos 
disponíveis no mundo quanto das formas de novas produções para uma inserção 
criativa no mundo. Dessa forma, não deveríamos mais estar discutindo sobre a 
inclusão de alunos com necessidades especiais, pois acreditamos que a inclusão 
deve acontecer de forma completa e sistemática, em que as escolas se propõem 
a adequar seus sistemas educacionais às necessidades especiais de sua clientela, 
sendo esta composta por todos os alunos, não se restringindo somente aos alu-
nos com deficiência.

Nessa perspectiva, a psicóloga Iara Maria de Farias, em artigo publicado 
em 2008, sobre a interação professor-aluno com autismo no contexto da educa-
ção inclusiva, pontua:

A escola inclusiva deve estar disposta a adaptar seu currículo e seu am-
biente físico às necessidades de todos os alunos, propondo-se a realizar 
uma mudança de paradigma dentro do próprio contexto educacional com 
vistas a atingir a sociedade como um todo. Neste espaço, a relação profes-
sor-aluno com deficiência deve influenciar a auto-imagem desse aluno e o 
modo como os demais o vêem, trazendo benefícios tanto para ele quanto 
para o seu grupo com base em um suporte que facilite todos obter sucesso 
no processo educacional (2008, p. 3).

Acredita-se que para a inclusão ocorrer de forma significativa, a esco-
la, família e legislação devem estar juntas, lutando e acreditando nos mesmos 
ideais. Porque especiais devem ser as alternativas educativas que os professores 
e escola devem organizar, para que todos os alunos tenham sucesso; especiais 
são os procedimentos e metodologias de ensino; especiais são as estratégias que 
a prática pedagógica deve assumir para remover barreiras para a aprendizagem 
(BAPTISTA; BOSA, 2002). 

2.3. Estratégias educacionais para a inclusão de estudantes autistas na EPT

Interligada a temática sobre a inclusão de alunos autistas, deve-se ter clare-
za dos inúmeros recursos que a educação nos proporciona. Utilizar da ludicidade 
para o trabalho com estes alunos é imprescindível, pois segundo Novaes (1998) 
a ludicidade atua como medida terapêutica, constituindo-se como uma preven-
ção em saúde mental. É um direito do estudante, além de ser uma forma essen-
cial de estímulo ao desenvolvimento. No entanto, apesar de ser o veículo para o 
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desenvolvimento de alunos sem transtornos, ainda tem sido pouco utilizado en-
quanto recurso que promove a comunicação e interação de pessoas com autismo. 

No artigo, Atividades lúdicas na educação especial, evidencia-se preocu-
pação com a inclusão significativa de alunos com necessidades especiais, pois 
muitos são apenas incluídos nos momentos de brincadeiras. 

No contexto da inclusão de autistas, é imprescindível primar pela inclusão 
significativa destes alunos na educação profissional e tecnológica. Oportunizando-
lhes a prática de todas as atividades da rotina escolares, que vão desde as brinca-
deiras livres ou dirigidas, às atividades pedagógicas orientadas e supervisionadas, 
mas em todos estes momentos é importante respeitar a individualidade destes alu-
nos. De acordo com Farrell (2008), para trabalhar com alunos autistas:

A educação envolve o professor e outros especialistas e oferece a oportuni-
dade para o aluno se desenvolver em seis áreas de aprendizagem, incluin-
do “comunicação, linguagem e letramento” e “conhecimento e entendi-
mento do mundo”. Os objetivos iniciais da aprendizagem especificam o 
que é esperado que a maioria das crianças tenha atingido nas seis áreas de 
aprendizagem no final da educação infantil. Dificuldades de compreen-
são, portanto, podem ser identificadas nas primeiras avaliaçãoes, embora 
seja uma área difícil de avaliar (2008, p. 78).

Ao se discutir a inclusão educacional de autistas, alguns aspectos tornam-se 
relevantes, pois nas últimas décadas, acumulou-se uma quantidade considerável 
de experiências técnicas para a educação de autistas, desenvolvidas por professo-
res de vários países. No que diz respeito ao planejamento metodológico, a pro-
gramação educacional para alunos autistas deve ser organizada e estruturada de 
modo que os mesmos saibam o que irá acontecer ao longo da rotina escolar. 

Programas de ensino individualizado são necessários devido à ampla va-
riação e dos níveis e padrões de habilidade encontrados em autistas. Cada aluno 
deve ser avaliado conforme seu nível de desenvolvimento em cada área, a fim de 
servir como ponto de partida para o ensino. As graves perturbações de lingua-
gem e comunicação exigem o uso de técnicas especiais, Gauderer sugere que:

Para as crianças com graves comprometimentos e para as crianças com 
menos idade, freqüentemente, o primeiro passo para a aprendizagem é 
movimentar os braços ou as pernas da criança, da forma que se fizer ne-
cessário para a realização da tarefa. A maioria das crianças responde me-
lhor quando o material é apresentado na forma visual do que na auditiva 
(GAUDERER, 1992, p. 87).

Ainda com base nas afirmações de Gauderer (1992), observamos que 
o trabalho com alunos autistas necessita do comprometimento dos professo-
res, sendo necessário que descubram qual a melhor forma de lhes apresentar 
conceitos. É importante encorajar o uso da linguagem e o desenvolvimento da 
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compreensão, podendo utilizar linguagem de gestos e, em nível mais simples, 
comunicação por figuras. Um constante problema no ensino é a forte tendência 
dos autistas a focar em detalhes e ignorar o sentido todo. Sugere-se dividir as 
atividades em pequenas etapas e, vagarosamente, construir o todo, aproveitando 
ao máximo as situações do cotidiano.

Atividades físicas, para o desenvolvimento da coordenação motora de-
vem fazer parte do planejamento educacional. A maioria dos autistas é receptiva 
à música, e isto pode ser usado, formal ou informalmente, para atrair a atenção 
da criança e para facilitar a aprendizagem no contexto da educação infantil.

O planejamento educacional para o atendimento de autistas deve ser es-
truturado de acordo com o desenvolvimento dela. Deve-se promover uma mu-
dança na representação social sobre a pessoa com autismo, sendo importante 
que a escola e o professor baseiem sua prática a partir da compreensão dos dife-
rentes aspectos relacionados a este tipo de transtorno, além de suas característi-
cas e as consequências para o desenvolvimento infantil (BOSA; CALLIAS, 2000).

Ainda, no artigo publicado em 2008, sobre a interação professor-aluno com 
autismo no contexto da educação inclusiva, a psicóloga Iara Maria de Freitas afir-
ma que ainda se observa obstáculos referentes à inclusão educacional do aluno 
com autismo, devido ao fato de muitos profissionais experimentarem o “medo” 
de atuar com alunos que tenham autismo, quer seja pelo desconhecimento sobre 
a condição autista em si ou por defrontarem-se diariamente com a possibilidade 
de não obterem respostas diante de uma intervenção pedagógica com tal aluno.

Deve-se considerar o professor como um adulto importante e mais ex-
periente, que tem papel fundamental no desenvolvimento da criança, sobretu-
do aquela com autismo. O professor, utilizando técnicas de ensino baseadas na 
compreensão clara do padrão dos transtornos da criança pode auxiliá-lo a de-
senvolver suas habilidades. De acordo com Gauderer (1992), a educação não 
pode curar os problemas subjacentes ao autismo, mas pode tornar a vida um 
pouco mais compreensível para a criança autista, dotando-a de habilidades úteis 
para aumentar sua capacidade de lidar e de ter prazer com a vida.

Não é possível imaginar a educação de autistas somente dentro de salas 
de aula, é necessário dinamizar o ambiente onde acontece, pois é dentro da es-
cola que os alunos sentirão seguros, para Kupfer (2000),

Uma escola poderá ser fundamental para o desenvolvimento ou a conser-
vação das ilhas de inteligência que as crianças já possuem. Mas poderá, 
ainda e, sobretudo, oferecer mais do que a chance de aprender. Como al-
ternativa ao Outro desregrado, a escola, entendida como discurso social, 
oferece à criança uma ordenação, oferece as leis que regem as relações 
entre os humanos, que regem o simbólico, para delas a criança tomar o 
que puder (KUPFER, 2000, p. 97).
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Para o trabalho com alunos autistas na educação profissional e tecnológi-
ca é importante que o professor aproveite o máximo as oportunidades para de-
senvolver e verificar a compreensão dos alunos, com relação a ouvir. O estudante 
deve ser ensinado a manter a concentração, escutar e prestar atenção às reações 
dos outros e fazer perguntas para esclarecer seu entendimento. Nas discussões 
em grupo, o aluno deve ser ensinado a “revezar-se ao falar” e “relacionar suas 
contribuições ao que aconteceu antes” (FARRELL, 2008 p. 93).

Farrell (2008) cita o National Special Educational Needs Specialist Stardards 
(Teacher Training Agency, 1999), pois este estabelece padrões referentes ao ensino 
eficaz de alunos com necessidades profundas e/ou múltiplas. A intenção é auxi-
liar os diretores de escola e professores a identificar necessidades de treinamento 
e desenvolvimento. Eles são estruturados como padrões centrais, padrões em re-
lação a papéis e responsabilidades essenciais nas necessidades educacionais espe-
ciais e habilidades e atributos. Os padrões de extensão indicam os conhecimentos, 
entendimentos e habilidades associadas ao ensino de pessoas com transtorno do 
espectro autista. Os professores devem compreender e saber as características dos 
transtornos do autismo, bem como suas implicações para aprendizagem e comu-
nicação. Precisam ter clareza das prováveis razões para os comportamentos desa-
fiadores de autistas, incluindo condutas agressivas e passividade.

Ainda, Farrell (2008) demonstra a importância dos professores terem a 
capacidade para ensinar seus alunos autistas a aceitar, iniciar e manter relações 
com outras pessoas e se comunicarem nos contextos sociais. O autor ressalta que 
o professor precisa identificar os efeitos do autismo nos estilos de aprendizagem 
destes alunos. Para que o educador alcance estes objetivos, torna-se imprescin-
dível que ele planeje e implemente programas individuais e de grupo, afim de 
facilitar os alunos a aprender em contextos sociais diversos e tenham atenção 
nas atividades. Salientamos que a inclusão de alunos autistas requer profissio-
nais flexíveis, seja em suas metodologias, planejamento e ao longo do cotidiano 
escolar. Empenhando-se em modificar e aproveitar os interesses ou comporta-
mentos obsessivos dos alunos.

Apresenta-se a divisão TEACCH (Tratamento e Educação de Crianças 
Autistas e com Dificuldades de Comunicação Relacionadas). Esta consiste num 
programa desenvolvido na Carolina do Norte, Estados Unidos, para pessoas au-
tistas e respectivas famílias. Seu desenvolvimento baseia-se no ensino estrutura-
do, tendo abordagem voltada às principais diferenças neurológicas no autismo. 
O principal objetivo deste programa é aumentar a independência e manejar os 
comportamentos, levando em conta as habilidades cognitivas, necessidades e 
interesses das pessoas com autismo. Podemos usar flexivelmente quatro compo-
nentes deste ensino estruturado, que consiste na estrutura física, horários diários, 
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sistemas de trabalho e estrutura e informações visuais (FARRELL, 2008).
O professor deve aliar-se a metodologias atuais e existentes para o traba-

lho com autistas, não é possível segui-las como “receitas”, mas adaptá-las ao 
cotidiano escolar facilita o processo de ensino-aprendizagem. Acreditamos que 
os objetivos do método TEACCH pode ser utilizado como recurso no trabalho 
com alunos autistas. Na sala de aula o pedagogo deve estimular a independência 
da criança autista, a fim de manejar seus comportamentos e levar em conta suas 
habilidades cognitivas, necessidades e interesses, seja por atividades, brinquedos 
ou lugares. Sugerimos também os componentes deste ensino estruturado, que 
consistem em aproveitar a estrutura física ao longo da rotina escolar, estabelecer 
horários diários, estruturar visualmente todas as informações dos conteúdos e 
conceitos trabalhados.

O autor Farrell (2008) explica, ainda, o Programa Lovaas, também cha-
mado de análise aplicada do comportamento. Baseia-se em métodos compor-
tamentais para ensinar habilidades e reduzir comportamentos indesejados no 
contexto de dificuldades comportamentais, emocionais e sociais. O objetivo 
geral deste programa é reduzir atitudes excessivas, desenvolver e aumentar os 
comportamentos do déficit. 

O ensino do Programa Lovaas deve começar antes que a criança complete 
42 meses, este ocorre em sessões de 10 a 15 minutos, seguidas por um período 
de brincar, e outro de trabalho. Normalmente a criança senta-se à mesa, diante 
do terapeuta, que lhe dá instruções. As respostas esperadas são recompensadas, 
enquanto que as indesejadas são ignoradas ou seguidas por um intervalo. Este 
programa enfatiza três objetivos: “venha cá”, “sente-se” e “olhe para mim”, sen-
do que o trabalho pode envolver imitação, comparação, nomeação de objetos e 
estimulação de habilidades pré-escolares (FARRELL, 20008).

No cotidiano da educacional, pode-se utilizar itens do Programa Lovaas 
intercalando ao longo da rotina do aluno autista momentos de brincar com pe-
ríodos para atividades pedagógicas. Trabalhar com autistas requer firmeza do 
professor na linguagem direcionada a estes alunos, por isso, que os objetivos 
do Programa Lovaas “venha cá”, “sente-se” e “olhe para mim” como outras 
expressões imperativas devem ser utilizadas pelo professor em suas estratégias 
educacionais e intervenções com seus alunos autistas.

Outra estratégia educacional pontuada por Farrel (2008), para autistas, 
é a Interação intensiva que utiliza metodologias relacionadas as primeiras inte-
rações mãe-criança, partindo da necessidade do autista apreciar o contato com 
outras pessoas e seu entendimento de como interagir e se comunicar com eles. 
Nesta interação intensiva, o adulto age como se as atitudes da criança pretendes-
sem comunicar significado e acompanha o que a criança faz.
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Baseado na estratégia da Interação intensiva, o professor ao utilizar intera-
ções breves e diárias na sala de aula, contribuirá para desenvolver a comunicação 
do aluno autista e incentivar sua aprendizagem, de modo que ao melhorar e rela-
cionamento da criança autista contribuirá para a execução de outras atividades, a 
fim de ampliar o currículo direcionado aos autistas incluídos na educação infantil.

A terapia de interação musical também almeja desenvolver a capacidade 
da criança apreciar a companhia dos outros e seu entendimento de como in-
teragir e se comunicar. Esta comunicação se desenvolve a medida que em que 
o bebê e o adulto negociam interações cada vez mais complexas, das quais os 
bebês participam ativamente, esta terapia acontece conforme o bebê responde 
ao adulto. Na interação musical, a mãe ou um profissional trabalham com a 
criança enquanto toca uma música, para encorajar e acompanhar a interação 
dela (FARRELL, 2008). 

Utilizar da interação musical na educação profissional e tecnológica é de 
extrema importância, pois nesta fase os estudantes se interessam pelas músicas 
que acompanham as atividades, seja nas pedagógicas ou de socialização. Por 
isso que, se o professor inserir a música em seu planejamento contribuirá para as 
interações espontâneas do aluno autista através de suas participações.

A estratégia educacional para o trabalho com autistas citada por Farrell 
(2008), são os sistemas de sinais para a comunicação, baseados em sistemas 
de sinais manuais que utilizam movimentos das mãos e braços para comunica-
ção. As publicações incluem livros de sinais, símbolos, vídeos e programas de 
computador que aconselham pais, professores, fonoaudiólogos e outros no uso 
do programa. Podemos esperar que estes sistemas sejam eficazes como instru-
mentos de comunicação para alunos com autismo porque são visuais. Os movi-
mentos das mãos da criança quando está sinalizando podem ser modificados e 
corrigidos pelo adulto. 

Farrell (2008) cita ainda o Picture Exchange Communication System 
(PECS). É um sistema de comunicação por trocas de figuras, com o objetivo 
de auxiliar autistas a requisitar alguma coisa ou atividade por meio das figuras. 
Consiste na “troca” de figuras ou símbolos, a fim de demonstrar desejos ou 
respostas. Inicialmente, são ensinados conceitos simples, como “beber”. Nos es-
tágios iniciais, é importante não impedir as comunicações iniciais das crianças, 
é preciso esperar que ela entregue a figura que transmita seu desejo. Ao longo 
do sistema, para desenvolver maior comunicação, a criança é estimulada a cons-
truir frases e utilizar figuras para fazer comentários.

Observa-se que, nas duas últimas estratégias educacionais pontuadas a 
percepção visual prevalece. Por isso, torna-se imprescindível que o professor 
utilize deste recurso para o trabalho com autistas. Utilizar sinais visuais para 
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ambientar o autista em sua rotina requer a confecção de imagens que os reme-
tam a estes fatos. É necessário deixar ao alcance e à disposição do aluno autista 
figuras que demonstrem seus desejos e necessidades, como por exemplo, ima-
gens de água, lanche, banheiro, etc. Estimular que demonstrem suas vontades 
e respostas através do método PECS é indispensável na educação infantil, pois 
nesta fase a maioria dos alunos autistas apresenta ausência de linguagem oral.

Acreditamos que o professor deve adotar uma postura de humildade para 
trabalhar com alunos autistas, afim de não ter receio em dizer que precisa rever 
ou aprimorar sua prática. Com base nas palavras de Gauderer (1992), é crucial, 
nesta área, mais do que em qualquer outra, uma atitude de aceitação das emo-
ções expostas, pois o professor funciona como “pára-raios” destes sentimentos. 
Isto só poderá ocorrer se ele tiver um contato livre com suas próprias emoções, 
com sua própria vida interna, com as motivações que os levaram a se interessar 
e atuar nesta área tão complexa. 

Portanto, enfatiza-se que para trabalhar de forma significativa com a in-
clusão de autistas é fundamental que o professor tenha coragem, porque no fun-
do, só interessa e atua nesta área quem tem um verdadeiro amor pelo próximo e 
uma real paixão pela educação inclusiva (GAUDERER, 1992).

3. Considerações finais

A partir do estudo bibliográfico acerca da inclusão de alunos autistas, 
foi constatado o quanto as informações teóricas são importantes para subsidiar 
a significativa prática na inclusão. Evidencia-se que este trabalho auxiliará na 
compreensão sobre a temática abordada, instigando os leitores a discussões 
acerca da realidade educacional inclusiva. 

O objetivo deste estudo foi alcançado, pois foram investigadas necessárias 
reflexões e consequentes ações que o professor pode desempenhar no trabalho 
com alunos autistas. Os problemas de pesquisa foram solucionados através do 
estudo sobre as definições e características sobre o autismo. Desta forma, o pro-
fessor ao respeitar e conhecer a individualidade de cada autista pode auxiliá-lo a 
se aproximar de um mundo de significados e relações humanas. Os meios peda-
gógicos e recursos metodológicos capazes de atrair a atenção de alunos autistas, 
que o educador pode empregar a fim de ajudá-los a comunicarem-se, se referem 
às estratégias educacionais discutidas e exemplificadas. Observa-se que muitas 
vezes não é possível retirá-los de um universo ritualizado, inflexível e fechado in-
ternamente, pois estas fazem parte das características próprias do autismo. Cabe 
ao educador ser flexível em suas metodologias, construir e adequar estratégias 
educacionais a cada individualidade e forma de aprendizado destes alunos.

Acredita-se que, para a efetiva construção de uma educação 
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verdadeiramente inclusiva com autistas, faz-se necessário que se produzam pro-
postas metodológicas com efeito real no processo de inclusão para a educação 
profissional e tecnológica. Farias (2008) afirma, dessa maneira, que é possível 
planejamentos, estratégias e metodologias, que para muitos são utópicos, têm 
um grande potencial de gerar futuras práticas, no sentido de ajudar efetivamente 
o processo de transformação das instituições educacionais. Afinal, é para isso 
que servem as utopias: para fazer caminhar.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: INOVAÇÃO NECESSÁRIA
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1. Introdução

Entre as diversas áreas que se desenvolveram com a tecnologia, destaca-se 
a Inteligência Artificial (IA). No conceito de IA, há diversas subdivisões e, entre 
elas, encontram-se os Agentes Inteligentes, desenvolvidos nas Universidades e 
Centros de Pesquisa. Os desenvolvedores desejam que os agentes inteligentes se 
manifestem de maneira humana e que possam ser utilizados no cotidiano das 
pessoas. Paralelamente, os agentes inteligentes vêm ganhando força à medida 
em que incorporam as novas tecnologias da informação. 

A justificativa plausível para a elaboração deste trabalho gira em torno dos 
fundamentos científicos que abrangem a Inteligência Artificial e o seu uso no 
Brasil, que, dentre outras áreas, tem sido utilizada no processo de ensino-apren-
dizagem como recurso inovador na contação de histórias. Com isso, crianças em 
processo de alfabetização têm sido beneficiadas e incentivadas ao processo de 
conhecimento não apenas da leitura, como também do uso dos recursos tecnoló-
gicos disponibilizados para o conforto humano. Nesse sentido, pretende-se res-
ponder à seguinte questão-problema: Qual a relevância dos usos da Inteligência 
Artificial no processo de contação de histórias na Educação Infantil? 
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O objetivo geral deste trabalho é desenvolver abordagem acerca da apli-
cação da Inteligência Artificial no Brasil associada à contação de histórias. Para 
que esse objetivo seja atingido, é necessário dividi-lo em tópicos específicos, den-
tre os quais: mencionar o funcionamento das tecnologias digitais como forma de 
aprendizagem; identificar o conceito de contação de histórias e sua finalidade; 
compreender como a Inteligência Artificial tem sido utilizada no processo de 
desenvolvimento educacional na contação de histórias. 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho é a pesquisa des-
critiva de cunho bibliográfico, conforme orienta Gil (2010):

Os estudos e pesquisas de critério bibliográfico são responsáveis por traba-
lhar a essência de um determinado tema, por meio de uma abordagem cri-
teriosa e estruturada, de acordo com o conhecimento científico necessário 
para que a credibilidade e autenticidade de uma pesquisa seja preservada 
(GIL, 2010, p. 269). 

Foram selecionados autores e obras que abordam o tema estudado e fo-
ram consultadas as plataformas de postagem de conteúdo acadêmico Scielo e 
Google Acadêmico, visando identificar e encontrar materiais de apoio ao pro-
cesso de escrita. 

Uma reportagem acerca do uso da Inteligência Artificial no processo de 
contação de histórias na Educação Infantil foi selecionada, a fim de ser confron-
tada com os postulados teóricos propostos no referencial teórico deste artigo, 
objetivando compreender como essa tecnologia tem sido utilizada no Brasil em 
benefício do processo de alfabetização. Por fim, foram pesquisadas as seguintes 
palavras-chave: Inteligência Artificial, Recursos tecnológicos, Contação de his-
tórias e Ensino-aprendizagem. 

2. Os desafios do processo de alfabetização e os recursos tecnólogicos para 
essa finalidade

Em um mesmo momento histórico, em sociedades distanciadas tanto geo-
graficamente quanto socioeconômica e culturalmente, sentiu-se a necessidade de 
reconhecer e nomear práticas sociais do ler e escrever resultantes da aprendizagem. 
no Brasil, cuja discussão a respeito do letramento surge enraizada no conceito de 
alfabetização. Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco, pois a alfabe-
tização e o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita nas práticas sociais 
que envolvem a língua escrita são processos simultâneos (FERREIRO, 2016).

Há coincidência quanto ao contexto histórico em que práticas sociais 
de leitura e de escrita emergem distanciadas geograficamente. Nos países do 
Primeiro Mundo, a alfabetização não contemplava as habilidades da leitura e da 
escrita e, com isso, surgiu a questão da aprendizagem básica da escrita e leitura 
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vinculadas à aprendizagem a partir de um conceito de alfabetização por análise 
da mídia produzido pelo Censo (SAMPAIO; LEITE, 2012).

Kenski (2012) ressalta que as relações grafônicas são partes integrantes 
da aprendizagem da língua escrita. Nesse prisma, os sistemas alfabéticos e orto-
gráficos devem ser objeto de instrução direta, explícita e sistemática, com certa 
autonomia às práticas de leitura e escrita. Sob essa perspectiva, a independência 
e a interdependência entre alfabetização e letramento são processos paralelos e 
simultâneos, mas que indiscutivelmente se completam.

Alguns autores como Saviani (2008) e Soares (2014), contestam o pro-
cesso de aprendizagem, devido aos estudos psicogenéticos dos anos 1980. Na 
ambivalência dessa revolução conceitual, encontra-se o desafio dos educadores 
face ao ensino da língua escrita, ou seja, o alfabetizar letrando.

2.1. O uso das tecnologias digitais como forma de aprendizagem

O grande desafio da espécie humana na atualidade é representado pelas 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDICs -, pois a única 
chance que o homem tem para conseguir acompanhar o movimento do mundo 
é adaptando-se à complexidade que os avanços tecnológicos impõem a todos 
indistintamente (KENSKY, 2012). Este deve ser também o desafio da educação: 
adaptar-se a tais tecnologias e orientar o caminho de todos os estudantes para o 
domínio e a apropriação crítica dos saberes mediados por tais recursos. 

Assim, como afirma Boto (2020), a escola é como uma ponte para o apri-
moramento do conhecimento intelectual do indivíduo. Os estudantes possuem 
necessidades específicas de aprendizagem e isso poderá ser trabalhado por meio 
do uso da tecnologia digital, haja vista que é algo com que os jovens se iden-
tificam e fazem uso especialmente para a comunicação com o mundo. Nesse 
sentido, trazer os recursos da tecnologia digital para o processo de ensino-apren-
dizagem é contribuir com a evolução do processo educacional desses alunos. 

Isso deve acontecer para que o conhecimento se desenvolva com base in-
terativa entre conteúdos, estudos e a realidade, sendo, ao mesmo tempo, útil e 
lúdico. É necessário ainda, trazer esses recursos, para que o desenvolvimento 
intelectual seja aprimorado seguindo as necessidades exigidas para o desenvol-
vimento social, sobretudo para que possa instigar a compreensão das fases e 
facetas da vida cotidiana (COX, 2008).

Em relação ao exposto, os docentes precisam buscar conhecer e enten-
der as novas tecnologias para que elas possam ser fonte de informação, comu-
nicação e conhecimento. Para que isso ocorra, a educação escolar deve estar 
ligada ao poder governamental que define e organiza os currículos, para que as-
sim, possam ser exercidas funções ativas diante da sociedade (KENSKI, 2015). 
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Portanto, existe neste trabalho uma visão do currículo como construção social, 
em consonância com Almeida e Valente (2011):

O currículo integra os conteúdos da cultura selecionados previamen-
te segundo determinadas intenções para uso em situações de ensino e 
aprendizagem, com concepções, valores, crenças, experiências, recursos, 
tecnologias, estratégias mobilizadas na situação pedagógica (ALMEIDA; 
VALENTE, 2011, p. 28). 

Assim sendo, em situações especiais, é necessário modificar a forma como 
o currículo é apresentado aos alunos sem deixar de produzir resultados satisfató-
rios nos processos de ensino-aprendizagem.  Já a missão do professor é a de ser um 
pesquisador constante acerca das melhores abordagens pedagógicas e formas de 
promover a qualidade dos processos de ensino-aprendizagem (SOARES, 2014). 

Nos termos de Neira (2016), o professor ensina aquilo que lhe foi ensina-
do e passa sua prática para o aluno e assim por diante. Porém, ao pensar dessa 
maneira, é preciso lembrar que o mundo mudou com a expansão das TDICs.  
No momento atual, as mudanças foram ainda mais acentuadas devido ao ne-
cessário distanciamento social, imposto pela pandemia do coronavírus. À visto 
disso, as transformações no ensino são necessárias e urgentes. 

A escola deixou de ser o espaço/tempo onde alunos e professores se en-
contram e se relacionam (TFOUNI, 2007). Assim, o professor precisa usar as 
TDICs para mediar o ensino e instigar os alunos a novos desafios e descobertas. 
A presença assumiu novos contornos e se faz pela tela dos smartfones, dos tablets, 
notebooks ou computadores. O espaço de ensinar e aprender se estendeu até as 
casas de professores e alunos. Nesse sentido, é preciso pensar em educar como 
aborda Sampaio e Leite (2012):

No ensino organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar os alu-
nos a compreender áreas específicas do conhecimento (Ciências, História, 
Matemática). Na educação o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino 
e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade. 
Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso ca-
minho intelectual, emocional, profissional, que nos realize e que contribua 
para modificar a sociedade que temos (SAMPAIO; LEITE, 2012, p. 263).

Para Sampaio e Leite (2012), o professor tem opções metodológicas, pos-
sibilidades de organizar sua comunicação com os alunos, introduzir um tema, 
trabalhar com os alunos virtualmente de forma síncrona ou assíncrona, bem 
como avaliá-los a distância. Nesse contexto em que a presença foi ressignifica-
da, cada docente deve encontrar sua forma mais adequada de integrar as várias 
tecnologias e procedimentos metodológicos.

Um caminho possível é utilizar o interesse dos alunos pelas tecnologias 
digitais, especialmente pelos smartfones, celulares, tablets e outros aparelhos 
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inovadores existentes no mercado, que podem ser conectados à Internet. É pos-
sível, a partir desse interesse, promover atividades relacionadas às personagens 
existentes em jogos, brincadeiras mais praticadas pelas crianças e criar meios 
para promover a prática da aprendizagem por meio da diversão, por exemplo 
(SAMPAIO; LEITE, 2012). 

2.2. O uso da Inteligência Artificial no Brasil em benefício do processo de alfabetização

Inteligência Artificial (IA) é uma área de pesquisa da ciência da computa-
ção dedicada a procurar métodos ou dispositivos computacionais que possuam 
ou simulem a capacidade humana de resolver problemas, pensar ou, de forma 
ampla, ser inteligente (BOTO, 2020).

Com o intuito de definir a Inteligência Artificial, mais conhecida como 
IA, foram criados dois pontos de partida, sendo eles o sonho e a tecnologia. 
Sendo uma ciência, a compreensão do fenômeno da inteligência é uma meto-
dologia essencial para o estudo da IA. Por outro lado, é também um ramo da 
engenharia, na qual há a construção de instrumentos que auxiliam, de certa 
forma, a inteligência humana. Nesse aspecto, é um concílio entre computação, 
inteligência humana e os fenômenos cognitivos (LÉVY, 2010). 

Tendo início na década de 1940, a Inteligência Artificial começou a ga-
nhar esboços científicos, sendo sua principal formalidade a procura por novas 
funções para o computador, tais como o impulsionamento da indústria bélica 
com a eclosão da Segunda Guerra Mundial (KENSKI, 2012). 

Na contemporaneidade, com o intuito de facilitar seu estudo, a IA foi dividi-
da em quatro ramos fundamentais, que caracterizam o estudo das redes neuronais 
com o conexionismo, sendo uma característica relevante observada no sistema de 
aprendizagem dos computadores. Formular padrões e reconhecer repetições se 
tornaram características primordiais dos computadores (KENSKI, 2012). 

No entanto, como ressaltam os estudiosos, a inteligência artificial também 
apresenta falhas. Dentre elas, a principal se refere ao fato de que os humanos são 
mais inteligentes que a própria máquina em casos replicados. Os pensamentos 
humanos são naturais, enquanto os dos computadores são desenvolvidos através 
de uma série de fatores que podem ocorrer falhas, sendo artificiais e fabricados 
(COX, 2008). 

De fato, a inteligência é algo que deve ser lapidada e construída como um 
projeto. Kenski (2012) entende que uma das principais diretrizes aplicadas ao estu-
do da inteligência artificial se refere à aprendizagem dos computadores, que é feito 
por intermédio da repetição de tarefas. Dessa forma, o comportamento global é 
caracterizador de um agente quando ele apresenta manifestações de interações 
entre os componentes expostos e, posteriormente, são aplicados pela máquina. 



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

386

Não é muito difícil obter exemplos de IA. Das aplicações mais simples às 
mais complexas, sempre que temos a necessidade de que o computador tome 
decisões de forma reativa ou proativa em relação às informações apresentadas 
pelo ambiente, ou a fim de resolver um problema, temos algum exemplo de 
Inteligência Artificial. Dos robôs industriais aos jogos de computador, várias são 
as aplicações nas quais podemos aplicá-la para conseguir melhores resultados. 
Dentre as diversas aplicações de IA, Cox (2008) destaca: 

- Processamento de linguagem natural: por meio do processamento dos sinais 
de voz ou texto, o computador é capaz de identificar a informação enviada pelo 
usuário, processá-la e responder-lhe de forma coerente. Atendentes/assistentes 
virtuais são um excelente exemplo em que o emprego de processamento de lin-
guagem natural pode ser usado a favor das pessoas;

- Reconhecimento de padrões: de forma similar ao anterior, por meio de aná-
lise de um conjunto de dados (que podem ser visuais, sonoros, elétricos etc.), o 
computador é capaz de classificar a informação e encontrar aquilo que lhe é rele-
vante. Um exemplo de seu uso é na segmentação e interpretação de placas de au-
tomóveis em fotografias de radares, ou no funcionamento de sistemas de OCR 
(Optical Character Recognition, ou, em português, Reconhecimento Óptico de 
Caracteres) para escanear e identificar textos em imagens;

- Desenvolvimento de sistemas especialistas: sistemas especialistas são sistemas 
desenvolvidos com o intuito de auxiliar o ser humano em uma tarefa específica. 
São conhecidos como especialistas porque geralmente são elaborados com uma 
grande base de dados sobre o assunto, o que os torna especialistas no assunto;

- Criação de simuladores: o uso de simuladores, principalmente na educa-
ção, treinamento e/ou entretenimento, tem chamado a atenção de diversos pes-
quisadores. Por meio do emprego de um ambiente capaz de aprender, de reagir às 
ações do usuário, podemos melhor avaliar o seu desempenho. Hoje, até mesmo 
em análises de ambiente, podemos encontrar o uso de simuladores com IA. Um 
exemplo disso são as análises periciais.

Há várias outras aplicações de IA. Qualquer tarefa que exija a necessi-
dade de classificação de dados e inferência de novas informações a partir deles 
pode ser mais bem automatizada, quando aplicados conhecimentos da área de 
Inteligência Artificial (KENSKI, 2012).

2.3. As possibilidades do uso da inteligência artificial por meio do uso de tecnologias

No ramo das disputas empresariais, por exemplo, onde cada um necessita 
se superar em relação ao seu concorrente, visando oferecer aos seus clientes 
um serviço de qualidade insuperável, faz-se necessária a adoção de medidas 
estratégicas voltadas para a prática inovadora dos serviços prestados (LÉVY, 
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2010). Para isso, é necessário que se busquem práticas e recursos que possam 
garantir ao empreendedor a devida diferenciação almejada em vista dos demais 
que atuam no mesmo ramo de negócio. Desse modo, ele terá a capacidade de 
produzir serviços e produtos que sejam capazes de garantir vantagens competi-
tivas em relação aos seus competidores (KENSKI, 2012).  

O processo de inovação tecnológica precisa ser pensado e colocado em 
prática de modo a ser visto como um processo dinâmico, de maneira a com-
preender quais serão os seus resultados logo de início (LÉVY, 2010). Logo, um 
bom planejamento de estratégias é necessário, sendo um diferencial que coloca 
quem utiliza esse recurso em vantagem em relação aos demais. 

Esse processo de inovação tecnológica é necessário àquele que o utiliza, 
para que exista diferenciação tecnológica capaz de lhe proporcionar um nível 
maior de informação. Tal processo permite ainda mais facilidade para adquirir 
recursos que possam beneficiar uma empresa. A título de exemplo, na produção 
e comercialização dos seus produtos e serviços, agindo de forma rápida e efi-
ciente (LÉVY, 2010). 

No campo da educação, a inovação tecnológica aplicada por meio de recur-
sos, como a Inteligência Artificial, permite a valorização do processo de ensino-
-aprendizagem. Ações desse tipo podem beneficiar as ações e ganhos financeiros 
de uma empresa, sendo possível recuperar os recursos investidos em tecnologia e 
obter ganhos posteriores que compensarão qualquer tipo de investimento dentro 
das áreas em que tais recursos foram aplicados, conforme ressalta Lévy (2010). 

Faz-se necessário lembrar que a prática da inovação não passa apenas 
pelo investimento financeiro, para que assim se tenham os recursos necessários 
para o crescimento de empresas ou divulgação nos mais diversificados ramos.  É 
importante frisar que é necessário também ter capacidade de inovação que deve 
estar presente em todas as etapas desse processo (COX, 2008). 

As constantes políticas de inovação, bem como as ações que possam pro-
porcioná-las sempre que for necessário, precisam ser colocadas em prática a fim 
de manter a área onde esses recursos serão utilizados sempre atualizada com o 
que há de mais moderno e inovador, trazendo, desse modo, os benefícios e um 
bom resultado (COX, 2008). 

Nesse sentido, as tecnologias digitais auxiliam professores e alunos a 
vivenciarem novos momentos na educação, entretanto, o professor deve estar 
atento a essas tecnologias para que sejam utilizadas como recurso de aprendiza-
gem, com objetivo de despertar a atenção dos estudantes. Sendo assim, é preciso 
aprimorar sua formação, conforme ressalta Almeida e Valente (2012):
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A formação inicial de professores é o espaço no qual o futuro professor 
deve ser preparado para estar apto para o trabalho com TDIC no contex-
to de sala de aula durante as aulas de Matemática. De forma a fornecer 
subsídios teóricos e metodológicos para que se desenvolva a relação entre 
as TDIC e os conteúdos matemáticos a serem ensinados. (ALMEIDA; 
VALENTE, 2012, p. 256).

No entanto, como as TDICs avançam muito rapidamente, muitos dos 
atuais professores não tiveram essa oportunidade na formação inicial e devem 
fazê-lo de forma continuada, concomitantemente com o trabalho. Para se de-
senvolver o ensino utilizando as TDICs, o docente preciso conhecê-las e buscar 
as melhores formas de incorporá-las ao ensino, não somente para promover o 
interesse nos alunos, mas que sirvam de instrumentos para a aprendizagem de 
diferentes componentes curriculares, atentando para que participem ativamente 
e construam conhecimentos por meio e sobre as TDICs (NEIRA, 2016). 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), uma das 
competências básicas a serem desenvolvidas é:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comuni-
cação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer pro-
tagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017, p. 124).

Nesse sentido, o professor, tendo uma visão pedagógica inovadora, aber-
ta, que pressupõe a participação dos alunos, pode utilizar algumas ferramen-
tas simples da internet para melhorar a interação presencial-virtual entre todos 
(BOTO, 2020). 

3. A contação de histórias e suas características

As diversas leis revelam conquistas significativas na história do atendi-
mento à infância em nosso país. No entanto, ainda vivemos enormes desafios 
ligados às transformações necessárias para que estes direitos sejam garantidos. 
Ao conceituar educação de qualidade, Saviani (2009, p. 206) pontua que “quali-
dade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas”. Na educação, a 
qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas comunidades, 
a partir da comunidade escolar.

Nessa ótica, a qualidade da educação vai se pautar em um conceito di-
nâmico que deve se adaptar permanentemente a um mundo que experimenta 
profundas transformações sociais e econômicas, pois é cada vez mais importan-
te estimular a capacidade para instruir a participação plena na vida comunitária 
e, assim, serem (os educandos) cidadãos do mundo (SAVIANI, 2009, p. 202).
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O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma que a educação é um 
direito de todas as crianças, sendo um dever da família e do Estado e ainda, a 
partir de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
– LDB, a Educação Infantil passou a fazer parte da educação básica, por isso, 
foram instaurados debates sobre a função dos docentes e de como formá-los. Em 
relação à formação do professor, buscaremos situar as maneiras de se contar his-
tórias, associando e avaliando o comportamento do docente mediante tal prática 
(a de contar histórias) e como ela conduz (ou não) à aprendizagem.

Frente a esse posicionamento, verificou-se que o Ministério da Educação 
(MEC) apresentou em 1998 o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil - RCNEI, que é um documento que apoiará a prática do educador da 
Educação Infantil, orientando o seu trabalho nas diversas áreas do conhecimento.

O RCNEI (1998) busca nortear os âmbitos de experiência e os eixos de 
trabalho, sendo os âmbitos compreendidos como campos de ação que dão visi-
bilidade aos eixos de trabalho educativo, para que o professor possa organizar 
sua prática e refletir sobre a abrangência das experiências que ele propicia às 
crianças, uma vez que tal referencial normativo é o responsável por direcionar a 
prática do educador.

A busca por problematizar a necessidade da diversificação de recursos di-
dáticos para a contação de histórias apresenta facilidades e dificuldades enfren-
tadas no desempenho de se contar história, os medos que podem surgir pela falta 
de experiência, as ousadias que desabrocham no ato de contar uma história, pos-
sibilitando derrotas e conquistas junto às crianças, que se envolvem no processo. 
É a partir desse precioso recurso que se torna possível desenvolver um trabalho 
pautado na possibilidade de se construir novas perspectivas para o entendimento 
do compromisso de ensinar, já que esse processo inspira na informação, valor ou 
atitude que é transmitida ao aluno da educação infantil (TFOUNI, 2007).

Tendo em vista que durante séculos a memória viva dos povos foi perpe-
tuada pela ação de contar e ouvir histórias, como heranças remotas da civiliza-
ção, o conhecimento acumulado pelas gerações foi sendo transmitido através 
da linguagem oral, constituindo-se num verdadeiro legado da cultura popular, 
surgindo, por sua vez, mitos, lendas e contos diversos. Na verdade, o educador, 
durante sua prática de ensino, ao propor uma atividade, seja ela qual for, precisa 
certificar-se se essa está de acordo com os interesse e desejos do aluno, pois só 
assim ocorrerá aprendizagem (COX, 2008). 

Essa é, sem dúvida, uma questão que precisa ser valorizada por aque-
le que vai contar uma história, pois, para que aconteça a aprendizagem por parte 
das crianças, é fundamental que a história esteja de acordo com o interesse delas. 
Ao se conta uma história, exige-se um fazer anterior, um preparo, um domínio 
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prévio, um conhecimento, estudo, ensaio, profundidade. E é, evidentemente, um 
exercício de longo prazo. O momento de se contar histórias não permite concessões: 
contar bons textos, contar tendo se preparado, contar para ir além do que se conta. 
No mínimo, técnica, emoção e repertório é o que se espera (KENSKI, 2012).

A contação de história como recurso didático nem sempre é explorada em 
sua totalidade, pois muitos dos meios que podem ser utilizados durante a contação 
são deixados de lado, perdendo valores que favoreceriam esse momento. Cabe 
enfatizar que a educação é um espaço para descobertas obtidas através da partici-
pação ativa de cada criança, com seus parceiros em todos os momentos, possibili-
tando assim a construção de sujeitos autônomos e cooperativos (KENSKI, 2012).

Por meio da contação de história é possível enriquecer as experiências 
infantis, desenvolvendo a confiança na força do bem, proporcionando a elas 
a oportunidade de viver o imaginário. A história abre espaço para a alegria e 
o prazer de ler, compreender, interpretar a si próprio e a realidade. Portanto, a 
conquista do pequeno leitor se dá através da relação prazerosa com o livro in-
fantil, onde sentimentos se misturam numa realidade única, fazendo-o vivenciar 
as emoções em parceria com os personagens da história, produzindo situações 
da realidade (COX, 2008). 

Isso permite à criança a construção de um aprendizado dinâmico e praze-
roso, envolvido por um mundo misterioso, que diverte e ensina, onde proporcio-
nar a interação da criança com a obra literária vai reafirmar a riqueza dos aspec-
tos formativos apresentados de maneira lúdica e simbólica. Nessa perspectiva, a 
intensificação dessa interação, por meio de procedimentos pedagógicos adequa-
dos, leva a criança à compreensão do texto e ao entendimento mais abrangente 
do contexto. Uma obra literária é aquela que mostra a realidade de forma nova 
e criativa, deixando espaço para que o leitor descubra o que está nas estrelinhas 
do texto (LÉVY, 2010).

3.1. A Inteligência Artificial como atividade voltada para as TDICs no ensino da 
Educação Infantil

Existem várias opções de aplicação das TDICs em sala de aula com os alu-
nos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Entre as atividades que podem ser 
inseridas no processo de ensino-aprendizagem, está a atividade prática da busca 
por pesquisas na utilização do site Google. Esse site, como conhecido, é responsá-
vel pela maior parte das pesquisas realizadas na Internet. Dessa forma, ensinar os 
alunos a realizar suas próprias pesquisas é cuidar para que eles tenham a autono-
mia necessária de utilizar a rede em busca de conhecimento (BOTO, 2020). 

Nesse aspecto, os professores possuem grande relevância nesse processo e 
podem indicar pesquisas específicas, de acordo com a faixa etária dos alunos e 
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de maneira a explorar o conteúdo didático a ser trabalhado. Com isso, desperta-
-se o interesse dos alunos pela pesquisa e pela busca crescente de conhecimento 
nas mais variadas formas (SOARES, 2014). 

A criação de um Blog Pedagógico também poderá ser uma boa ideia, pois 
permitirá a interação entre professores e alunos. Com isso, poderão ser definidas 
e criadas atividades específicas de leitura e escrita, em que muitas delas poderão 
ser feitas pelos próprios estudantes, tais como: a criação de um pequeno texto, 
postagem de imagens feitas no Paint e outras formas de evidenciar as atividades 
dos educandos para que todos tenham acesso a esses saberes (KENSKI, 2012). 

A pesquisa exploratória do Google Maps também poderá ser incentivada 
aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse processo deve ser 
feito com cautela e da forma mais simplificada possível, no qual os alunos pode-
rão conhecer um pouco mais sobre esse recurso e poderão pesquisar endereços 
diversos, de acordo com o direcionamento dos professores (COX, 2008). Com 
isso, poderá ser criada uma atividade em que os alunos encontrem o seu próprio 
endereço, de maneira a observar quais são as ruas, comércios e outras atividades 
existentes próximas de sua casa, por exemplo. 

Nessa oportunidade, os professores poderão ilustrar a aula com uma ex-
plicação divertida acerca da forma como as pessoas buscavam por endereços an-
tigamente, sem que existisse o auxílio de recursos tecnológicos inovadores como 
o Google Maps, por exemplo. Vale explicar de um modo divertido sobre como os 
indivíduos se perdiam na busca por algum tipo de endereço, entregadores que 
rodavam por muito tempo na busca por informações e o famoso ato do boca a 
boca do tipo: Sabe me dizer onde fica a rua tal? (KENSKI, 2012). 

Esse processo contribui para o entendimento dos alunos a respeito da 
relevância do uso da tecnologia a favor do conforto e da praticidade humana. 
Dessa maneira, vários tipos de atividades podem ser planejados e aplicados nas 
salas de aula, a fim de promover um processo de ensino-aprendizagem eficiente 
(ALMEIDA; VALENTE, 2012).

Por outro lado, a Inteligência Artificial é um recurso de peso no processo 
de contação de histórias na Educação Infantil. Isso ocorre porque já é totalmente 
possível criar robôs capazes de contar vários tipos de histórias de maneira bem 
planejada e com todos os atributos da forma como uma história é contada pelos 
professores (SOUZA; LINHARES, 2010). 

Com isso, a atenção das crianças se torna mais acessada, pois o interesse 
em ouvir as histórias dos robôs faz com que a história seja assimilada e, pos-
teriormente, compreendida pelos alunos. Esse processo se mostra como uma 
excelente inovação capaz de proporcionar a expansão do interesse pele leitura 
e ainda mais: o desejo de conhecer e fazer uso das tecnologias disponibilizadas 
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para proporcionar o conforto humano (SOUZA; LINHARES, 2010). 
Destarte, a Inteligência Artificial se mostra como um recurso relevante 

no processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, visto que essa fase 
é o momento em que esses alunos descobrem recursos tecnológicos diversos 
capazes de promover não apenas o seu conforto e diversão, como também o 
desenvolvimento de novas habilidades (LÉVY, 2010). 

Na contação de histórias, a IA poderá influenciar até mesmo na mudança 
dos rumos de uma narrativa conhecida, por exemplo, permitindo assim novos 
finais e novos começos. Possibilita até mesmo modificar totalmente os persona-
gens, trazer figuras importantes de outras histórias e, desse modo, trabalhar a 
imaginação dos alunos (COX, 2008). 

Com efeito, trata-se de um recurso que poderá ser de grande relevância no 
desenvolvimento educacional dos alunos e, consequentemente, em sua capaci-
dade de criar o hábito da leitura e o desenvolvimento de textos, quando chegar 
o momento oportuno (LÉVY, 2010).

4. Consideraçoes finais

O presente artigo procurou abordar os objetivos digitais de aprendizagem, 
como forma de auxiliar o desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil, 
por meio da utilização de recursos como a Inteligência Artificial na contação de 
histórias. As oportunidades possíveis por meio do uso das Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação – TDICs – são inúmeras e podem despertar nos 
alunos a curiosidade e o desejo quanto ao uso da tecnologia como forma de 
promover um processo de ensino-aprendizagem de maneira eficiente. 

Na contemporaneidade, as crianças possuem uma aptidão natural para o 
uso de tecnologias e é dever dos profissionais da educação trabalhar essa aptidão 
tão logo seja possível. Dessa forma, os alunos terão uma intimidade maior com 
esses recursos já nos primeiros anos de ensino, o que poderá contribuir com o 
seu desenvolvimento educacional ao longo de sua jornada escolar. 

Entretanto, é preciso frisar que tal uso precisa ser incentivado e trabalha-
do ainda nas faculdades, onde e quando os professores recebem, ou deveriam 
receber, o preparo adequado para lidar com a rotina estudantil dos alunos no 
decorrer do ano letivo, porém nem todas as instituições inseriram nos currículos 
a reflexão acerca da importância do preparo desses profissionais em relação ao 
uso de tecnologias a favor dos alunos. Por essa razão, alguns docentes ainda en-
frentam dificuldades em lidar com as tecnologias, o que gera insegurança ao tra-
balhar atividades específicas em que a aplicação das inovações se faz necessária.

Desse modo, conclui-se que o uso das TDICs promove inúmeras con-
tribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, ainda se faz 
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necessário o preparo adequado dos profissionais da educação para lidar com as 
novas tecnologias a favor também da educação, para que eles possam aguçar a 
curiosidade dos alunos a aprender e a utilizar as tecnologias criadas e desenvol-
vidas, tornando tal processo significativo para todos os envolvidos. 

Nesse sentido, percebe-se que a aplicação das TDICs poderá representar 
uma relevante oportunidade para desenvolver o conhecimento e para a assimi-
lação de lições, que podem ser úteis não apenas durante a jornada escolar dos 
alunos, mas também durante toda sua atividade social em coletividade.

A inteligência Artificial utilizada no processo de contação de histórias é 
um excelente recurso a favor do desenvolvimento das crianças e um incentivo à 
continuidade da exploração e descoberta das tecnologias disponibilizadas para 
o conforto humano. Além disso, contribui com o trabalho, com a criatividade e 
com as várias possibilidades de acréscimos e mudanças nas histórias que já são 
comumente conhecidas, permitindo que os alunos participem de forma mais 
eficiente e desenvolvam novas habilidades. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
PROBLEMAS HISTÓRICOS, RUPTURAS

 E NOVAS PERSPECTIVAS

Gabriel Rocha Freitas1

1. Introdução

A Educação Inclusiva é atravessada por problemas históricos que ora 
apresentam avanços, estagnações e retrocessos. Essa modalidade de educação é 
permeada por uma gama de polêmicas muitas vezes com discussões acaloradas. 
Como é discutido por Patto (2015) a educação formal a partir da consolidação 
dos estados nacionais com os sistemas nacionais de ensino e suas bases sustenta-
das no discurso hegemônico da educação pública, gratuita, laica e de qualidade 
paulatinamente foram consagrando o perfil da sociedade capitalista, a escola 
nesta perspectiva compunha a engrenagem do Estado e do sistema econômico 
de produção dando liga a identidade nacional do “cidadão”. 

A escola na modernidade passa a assumir um papel na estrutura social e 
a formação é uma preocupação do Estado e das famílias, bem como a infância 
passa a receber novas interpretações culturais. Kramer (1982) afirma: “Este con-
ceito de infância foi, portanto, determinado historicamente pela modificação das 
formas de organização da sociedade.” (p. 56). A criança toma um novo espaço na 
sociedade com a obrigatoriedade do ensino formal ficando sob a responsabilidade 
e dependência dos adultos e subjulgada ao poder da hegemonia que ditam as re-
gras que ela deve se escolarizar para se profissionalizar, assim desde a infância são 
depositadas expectativas e obrigações, direitos e deveres, padrões de condutas que 
dão aos “corpos domesticados e dóceis” pela escola, pela família e pelo estado que 
imprimem nas crianças o perfil futuro do “cidadão”, do operário, do trabalhador e 
claro do eleitor – a escola é como uma engrenagem civilizatória.

Nessa estrutura formal escolar são identificadas crianças que possuem al-
gum tipo de deficiência ou limitação física/intelectual que acabam sendo segre-
gadas ou excluídas da escola, isto é, são privadas do direito a educação. Assim 

1 Bacharel em Administração (FacUnicamps), especialista em Auditoria (Faculdade Ara-
guaia), licenciado em Pedagogia (UFG) e mestrando em Educação do Programa de Pós-
-Graduação em Educação da  Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 
- PPGE/FE/UFG – g.rocha.freitas@gmail.com.
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nascem as discussões preocupadas com um modelo de educação inclusiva.
Carneiro (2012) ao abordar acerca da educação inclusiva na educação 

infantil sugere que a educação brasileira tem se demonstrado mais disposta para 
debater a questão mais recentemente na ultima década, para ela existe um novo 
paradigma em que a escola é vista sob a ótica de uma formação humana e que, 
portanto, é o lugar privilegiado para ofertar aos indivíduos condições plenas 
para o desenvolvimento. A autora destaca que esta perspectiva é nova, pois 
historicamente a escola não era um lugar tão abrangente para toda população 
brasileira, o movimento que vem se estabelecendo na educação é, sobretudo, 
considerando as diferenças dos estudantes, a inclusão escolar é um debate ainda 
novo, observando o tempo em que havia processos de exclusão e segregação.

Para Carneiro (2012): “A educação inclusiva pressupõe uma reorganização 
no sistema educacional de forma a garantir acesso, permanência e condições de 
aprendizagem a toda população em idade escolar.” (p. 82). Em sua reflexão a autora 
adere mais especificamente aos estudantes com deficiência e que possuem diferentes 
características e necessidades, sendo papel da escola implementar ações inclusivas 
considerando seu aluno. Ela chama atenção quanto nos processos históricos às pes-
soas deficientes terem sido sistematicamente excluídas socialmente às quais foram 
impossibilitadas de acessar o direito a escolarização durante muito tempo.

Carneiro (2012) afirma que as propostas da educação inclusiva requerem 
uma cautela ao estabelecer o real papel da escola no processo de atendimento do 
estudante com deficiência, visando o aprendizado e o desenvolvimento efetivo. 
Para a autora: “A escola e a classe especial destinadas à educação do deficiente 
tinham como meta a normalização do sujeito de forma que pudesse se asseme-
lhar o máximo possível com os sujeitos normais, para então, e só então, pode-
rem ser integrados ao convívio comum [...]” (p. 82). 

Para ela, tal sentido além de negar e assumir as condições de diferenças 
para então sistematizar formas para o desenvolvimento, tornar os estudantes 
equalizados num parâmetro, objetivavam alcançar um determinado grau de de-
senvolvimento, partindo do pressuposto que os estudantes ao se escolarizarem-se 
iriam desenvolver e logo alcançar uma homogeneidade com os demais estudantes, 
porém isso não é possível ser atingido, e tal concepção acabou por descaracterizar 
o real papel da escola com os estudantes deficientes. Carneiro (2012) afirma:

De instituição responsável pela formação das novas gerações, difundindo o 
conhecimento elaborado pela humanidade ao longo do tempo, passou a ter 
como foco principal, e na maioria das vezes, único, a modificação do aluno 
com deficiência através da reabilitação de funções ou da habilitação para o 
desempenho de funções inexistentes em virtude da deficiência. (p.83).

Desta forma, a escola não contribui devidamente com o desenvolvimento 
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dos estudantes com deficiência, mas estes foram segregados de acessarem a edu-
cação formal, por não alcançarem a esperada “normalização”, portanto valores 
foram deixados de lado, principalmente o da aceitação da diferença do outro.

Carneiro (2012) cita Morin (2011) para afirmar que cabe a educação o pa-
pel de exaltar a ideia de diversidade, para o autor a diversidade não é constituída 
apenas pelas características humanas, psicológicas, culturais, sociais, para além 
do biologismo constituintes do ser humano, a cultura deve favorecer a diferença.

Para Carneiro (2012): “[...]a concepção de educação inclusiva tem se forta-
lecido no sentido de que a escola tem que se abrir para a diversidade, acolhê-la, res-
peitá-la e, acima de tudo, valorizá-la como elemento fundamental na constituição 
de uma sociedade democrática e justa.” (p. 83). Assim, a escola busca caminhos 
para o atendimento para todos os estudantes independentemente de suas diferen-
ças e deficiências. E assim efetive seu papel social como instituição integradora.

A autora ressalta o que é esperado como competência da escola inclusiva: 
“[...] desenvolver processos de ensino e aprendizagem capazes de oferecer aos 
alunos com deficiência condições de desenvolvimento acadêmico que os colo-
que, de forma equitativa, em condições de acessarem oportunidades iguais no 
mercado de trabalho e na vida.” (CARNEIRO, 2012, p. 83-84). 

Deste modo, a autora faz uma breve passagem na história da educação 
infantil no Brasil, destaca com o nascimento das creches na passagem do século 
XIX para o XX, em que era ofertada por uma concepção assistencialista, isto é, 
era negado ao nível de educação infantil o caráter educacional, prevalecia os cui-
dados de crianças para as mães se inserirem no mercado de trabalho. Revela que 
tal ruptura ocorreu apenas com a Constituição Cidadã de 1988, bem como com 
a aprovação da LDB de 1996 que traz a definição da educação infantil: “como 
primeira etapa da educação básica que tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social.” (CARNEIRO, 2012, p. 84).

Entretanto, considera a defesa e o alcance do direito da educação inclusi-
va um avanço e que a “[...] re-organização da escola tem que começar na educa-
ção infantil por ser esta, conforme prescrito na lei, a primeira etapa da educação.” 
(CARNEIRO, 2012, p. 84). Carneiro (2012) cita Mendes (2010) para justificar que 
os anos iniciais do desenvolvimento de uma criança vêm demonstrando-se cada 
vez mais importantes, e diz que os três primeiros anos é fundamental para a forma-
ção da personalidade, da inteligência, das formas de socialização. Menciona tam-
bém quanto ao desenvolvimento do cérebro no primeiro ano que prevalece como o 
mais rápido desenvolvimento cerebral sendo comparado com qualquer outra etapa 
da vida, afirma que o cérebro é bastante vulnerável e pode sofrer com deficiências 
nutricionais caso as necessidades não sejam devidamente sanadas, desde a correta 
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alimentação, estímulos ambientais e a qualidade, dentre outros cuidados.
Carneiro (2012) sugere que com a LDB o MEC desenvolveu em 2001 

um documento denominado como Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil, Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades 
Educacionais Especiais em que fica explicitado na introdução que a educação de 
0 até 6 anos sob responsabilidade da educação, portanto, a creches e pré-escola 
passam a serem consideradas como a primeira fase da educação básica e alinha-
-se aos fundamentos de escolaridade. Deste modo, as atividades destas institui-
ções passam a ter caráter pedagógico. 

Assim emergem junto a este documento inúmeras adequações nas insti-
tuições para o atendimento das crianças desta fase de 0 a 6 anos, o documento 
citam questões como: professores capacitados, aproximação da comunidade es-
colar e demais instituições de apoio como de saúde, por exemplo. A garantia da 
integração entre a direção e o corpo docente, famílias, pais e responsáveis, para 
que conjuntamente elaborem o Projeto pedagógico pautado na inclusão.

Carneiro (2012) diz que os enfrentamentos e desafios são muitos, mas que 
as: “[...] ações precisam ser desenvolvidas no âmbito da educação infantil com o 
objetivo de propiciar uma escola capaz de oferecer também aos alunos com defi-
ciência, desde a mais tenra idade, condições de se desenvolverem como cidadãos 
de fato e de direito.” (p. 86). Chamando atenção para as novas descobertas da 
ciência que trazem à tona a forte necessidade de uma estruturação do nível de 
educação infantil, sobretudo para o atendimento de estudantes com necessidades 
educacionais especiais, para que sejam ofertadas oportunidades que promovam o 
desenvolvimento integral, levando em conta as especificidades dos alunos.

A autora ao debater quanto Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva sugere que: “a inclusão escolar deve ter início na 
educação infantil, quando se desenvolvem as bases necessárias para a constru-
ção do conhecimento e seu desenvolvimento global.” (CARNEIRO, 2012, p.86). 

Revela que devida a conjuntura histórica de simplesmente não preocupar 
com o atendimento de pessoas com deficiência, a escola regular demonstra não ter 
experiência e tampouco estar preparada para a inclusão. E que com o avanço das 
leis e diretrizes é uma resposta que vem para atender e sanar direitos duramente 
conquistados com lutas. Agora a escola precisa se adequar para o atendimento, e 
diz: “Essas alterações envolvem vários aspectos: estruturais, econômicos, instru-
mentais, de recursos humanos, pedagógicos etc.” (CARNEIRO, 2012, p. 86). 

Para autora,

A construção da escola inclusiva desde a educação infantil implica em 
pensar em seus espaços, tempos, profissionais, recursos pedagógicos etc. 
voltados para a possibilidade de acesso, permanência e desenvolvimento 
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pleno também de alunos com deficiências, alunos esses que, em virtude 
de suas particularidades, apresentam necessidades educacionais que são 
especiais. Talvez o maior desafio esteja na prática pedagógica. Embora to-
dos os aspectos mencionados sejam fundamentais e estejam atrelados uns 
aos outros, a ação pedagógica direcionada e intencional contribuirá em 
muito para a inclusão em seu sentido pleno. (CARNEIRO, 2012, p. 86).

O estudante com deficiência com o passar do tempo tem adentrado aos 
espaços escolares, o que tem provocado novas implementações de práticas pe-
dagógicas e isso implica em mudanças, para além disso: “Além da mudança 
conceitual sobre o papel da educação infantil no desenvolvimento global e in-
tegral da criança, quando falamos de construção de escola inclusiva temos que 
pensar também em uma mudança conceitual sobre a quem a escola se destina” 
(CARNEIRO, 2012, p. 87).

A escola é um local privilegiado para a convivência e o aprendizado, as 
diferenças devem ser vistas como novas possibilidades, isto é, a diferença dentro 
da escola torna o processo de convívio e de aprendizagem um processo rico e 
múltiplo, as diferenças estão dentro da escola, é mais que na hora de utilizar ao 
seu favor para somar a prática pedagógica.

Carneiro (2012) afirma: “A escola, com todos os seus atores, deve se abrir 
para essa experiência do conhecer.” (p. 87). A autora considera importante a for-
mação continuada de professores, mas sugere que isso apenas isoladamente não 
dá conta do problema, pois segundo ela isso não modifica as práticas e afirma: 
“Há que se permitir que a convivência estabeleça relações de percepção capa-
zes de levar às mudanças conceituais necessárias.” (CARNEIRO, 2012, p. 87). 
Contudo, revela como fundamental o professor enxergar o aluno como capaz.

Carneiro (2012) referendando-se a Sacristán (1995) afirma que: “A prática 
pedagógica inclusiva deverá se constituir pela junção do conhecimento adqui-
rido pelo professor ao longo de sua trajetória e da disponibilidade em buscar 
novas formas de fazer considerando a diversidade dos alunos e as suas caracte-
rísticas individuais” (p. 88). 

Revela que antes a escola não sabia ser inclusiva, pois não precisava ser, com 
as experiências da cultura rupturas foram alcançadas e os cursos de formações de 
professores do passado sequer reportavam as questões da inclusão. Paulatinamente 
uma mudança vem acontecendo na área. Para a autora o planejamento do pro-
fessor não deve apenas centrar-se nos estudantes ditos como “normais”, mas sim 
que: “O planejamento de suas atividades deve considerar as formas diferentes de 
aprender dos alunos.” (p. 89) e chama atenção especifica para características de es-
tudantes com deficiência: “[...] deve ser considerada, passando por ações práticas 
na realização da aula, buscando metodologias, estratégias e recursos condizentes 
com as necessidades individuais, culminando em uma avaliação formativa que 
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considere a evolução de cada um” (CARNEIRO, 2012, p. 89). 
Para mais avanços e a consolidação do que já é garantido na lei como 

direito das crianças a autora aponta que é necessário buscar a colaboração e há 
diversos caminhos para a efetivação de uma escola verdadeiramente inclusiva e 
de qualidade. Cita que já existem excelentes experiências em outros países, um 
modelo em rede seria um dos caminhos possíveis. 

Dentre os caminhos Carneiro (2012) sugere:

[...] as possibilidades de colaboração na escola, o trabalho do professor 
especializado em parceria com o professor comum ganha destaque na 
educação infantil. A educação especial, que sempre teve um caráter subs-
titutivo, passa a ter um caráter complementar no modelo de educação in-
clusiva. A política educacional brasileira prevê o atendimento educacional 
especializado aos alunos com deficiência como forma de apoio ao traba-
lho escolar, devendo ser oferecido por professor especializado em período 
inverso ao da escolarização do aluno. (p. 91).

Já é mais do que necessário um modelo de integração e de trabalho em rede 
entre os professores especializados com os demais professores, “Historicamente, 
o professor comum e o professor especializado trabalharam separadamente em 
virtude do modelo segregativo destinado aos alunos com deficiência, de forma 
que um trabalho colaborativo não faz parte da nossa experiência profissional.” 
(CARNEIRO, 2012, p. 92). A educação contemporânea pede por colaboração, 
e todos deste modo, os professores, os estudantes, as famílias, a sociedade de-
monstram apenas somar ganhos com uma escola de qualidade, que valoriza a 
diversidade e as diferenças que a aprendizagem seja construída no coletivo para 
o bem comum da sociedade.

A escola foi historicamente um lugar de opressão, segregação, exclusão, 
mas as novas perspectivas apontam para novas concepções para a valorização da 
construção do conhecimento, do respeito das diferenças, do tempo de aprendi-
zagem de cada estudante. Quando a escola recebe a criança ela recebe um sujei-
to dotado de direitos, desejos, sonhos, não há mais motivos para escola castrar as 
existências. A escola passa a ser o local privilegiado não apenas do aprendizado, 
mas da convivência com a diferença e da valorização do coletivo, do respeito 
do outro e da negação de preconceitos e de discriminações, uma escola para a 
formação integral humana. 

2. Educação inclusiva: O que a caracteriza? Como planejar as práticas 
educativas?

Na literatura produzida por Maria Teresa Montoan (2003) é possível com-
preender quanto às questões atinentes a educação inclusiva na sua obra: Inclusão 
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escolar: O que é? Por quê? Como fazer? - esta autora é uma referencia neste debate. 
A autora inicia discorrendo sobre as constantes transformações que o mundo e 
suas relações sociais sofrem constantemente, e a educação, o ambiente escolar 
não fica externo a isso.

Nas relações humanas, o sentir, o pensar e o agir faz com que os processos 
sociais estejam em constantes tensionamentos, com novas concepções, perspec-
tivas, que refazem, retificam formas de convívio social, isto é, estamos cercados 
por uma gama de paradigmas e modelos que historicamente sofrem metamorfo-
ses e adentram o ambiente escola, na forma de inclusão e/ou exclusão.

Montoan (2003) revela que as mudanças no mundo, nos seres humanos e 
na educação provocam crises, que são atravessadas com mais ou menos ênfase em 
todos os tempos históricos. E afirma que tais paradigmas na ótica moderna podem 
interpretados sendo: “[...] regras, normas, crenças, valores, princípios que são par-
tilhados por um grupo em um dado momento histórico e que norteiam o nosso 
comportamento, até entrarem em crise, porque não nos satisfazem mais, não dão 
mais conta dos problemas que temos de solucionar” (MONTOAN, 2003, p. 11).

Traz a definição de paradigma conforme a produção de Edgar Morin 
que compreende que “Uma crise de paradigma é uma crise de concepção, de 
visão de mundo e quando as mudanças são mais radicais, temos as chamadas 
revoluções científicas” (p. 11). Quando ocorrem num dado período histórico 
mudanças, são também realizadas novas interpretações  e assim emergem no-
vas teorias explicativas. 

Estamos situados nesta conjuntura histórica de rupturas dos modos de 
vida que ressoam na produção cientifica (e também no cotidiano escolar), ao 
tratar sobre a escola afirma que:

A escola se entupiu do formalismo da racionalidade e cindiu-se em moda-
lidades de ensino, tipos de serviço, grades curriculares, burocracia. Uma 
ruptura de base em sua estrutura organizacional, como propõe a inclusão, 
é uma saída para que a escola possa fluir, novamente, espalhando sua ação 
formadora por todos os que dela participam (MONTOAN, 2003, p. 12).

Para autora, a inclusão está no cerne deste problema, a mudança con-
ceitual implica nos modos em que observamos para as velhas praticas da mo-
dernidade, tudo isso tem sido passado a limpo e se reestruturado promovendo 
novas interpretações possíveis, e que “As diferenças culturais, sociais, étnicas, 
religiosas, de gênero, enfim, a diversidade humana está sendo cada vez mais 
desvelada e destacada e é condição imprescindível para se entender como apren-
demos e como compreendemos o mundo e a nós mesmos” (MONTOAN, 2003, 
p. 12). Elucida para a forma que é constituída o atual modelo educacional que 
tem demonstrado declínios, isto é, não tem sido efetivos em suas práticas que 
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apresentam algumas concepções atrasadas para a atualidade. O mundo, as rela-
ções se transformaram e a educação precisa acompanha-lo. 

Montoan (2003) reitera que existem “Redes cada vez mais complexas 
de relações, geradas pela velocidade das comunicações e informações, estão 
rompendo as fronteiras das disciplinas e estabelecendo novos marcos de com-
preensão entre as pessoas e do mundo em que vivemos” (p. 12).  E o ambiente 
escolar, não pode mais se abster do que ocorre em seu entorno. As escolas estão 
inseridas numa sociedade que exclui, segrega e marginaliza indivíduos que não 
apresentam um “padrão” exigido pelo sistema de relações sociais, não é mais 
possível a escola, os professores, a comunidade escolar fechar os olhos para as 
desigualdades que tornam as diferenças vulneráveis, portanto o debate acerca da 
inclusão precisa avançar com ainda mais intensidade.

A autora ao citar Santos (1995), revela que a academia precisa refletir 
sobre novos modelos é preciso romper com os velhos paradigmas, e considerar 
diversas vertentes teóricas e confronta-las. Não é mais possível fazer uma única 
interpretação de mundo e que o senso comum também é constituído de saberes 
históricos e sociais, a cientificidade também produziu uma gama de exclusões. 
A autora assim, compreende que é necessário valorizar toda rede de atores que 
compõem a comunidade escolar, os professores, especialistas, gestores, estudan-
tes e suas famílias computam a constituição dos saberes que devem ser conside-
rados para tratar de inclusão escolar. 

Montoan (2003) afirma que os processos excludentes na educação esco-
lar podem revelar-se de distintas formas com mais ou menos ênfase, em dados 
momentos até alimentado por uma perversidade, que subjulga e culpatibiliza o 
estudante com base em suas diferenças individuais. Cada sujeito é único e possui 
suas especificidades, todos estudantes apresentam diferentes maneiras e tempos 
de aprenderem. A educação cabe a responsabilidade de compreender suas dife-
renças e respeita-las. É necessário uma democratização de todas as situações que 
abrangem a educação, não pode falar em uma educação inclusiva sem abordar 
sobre democratização, não só no acesso, mas também na permanência. 

A escola não pode mais manifestar suas tentativas insanas de homogenei-
zar todos os estudantes é preciso focar nas diferenças. Um dos fatores impedi-
tivos revela-se na forma que os saberes escolares estão constituídos, ou seja, na 
forma que os currículos estão elaborados e implementados por seções de saberes, 
conhecimentos divididos em series, disciplinas que acabam por isolar e separar 
ao invés de relaciona-los. O mundo contemporâneo produziu uma infinidade de 
tecnologias e técnicas que fazem como que tudo seja concentrado por modelos 
de complexas redes de relações e comunicações, a educação precisa se ater a tal 
modo constitutivo da sociedade. O conhecimento, o ensino deve ser integrado, 
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para somente assim integrar os estudantes, partindo de suas diferenças. 
Deste modo, “[...] o conhecimento evolui por recomposição, contextua-

lização e integração de saberes em redes de entendimento, não reduz o com-
plexo ao simples, tornando maior a capacidade de reconhecer o caráter multi-
dimensional dos problemas e de suas soluções” (MONTOAN, 2003, p. 13). Os 
sistemas educacionais estão estruturados por recortes de realidades, quando é 
necessário observar o todo e suas complexas relações. 

Uma ruptura só é/será viável, se, e somente se, forem extintos os discur-
sos que demonstram uma relação binária entre: 1) incluir e excluir; 2) igualdade 
e diferença; 3) normais e anormais. Para a autora é preciso que haja uma flexibi-
lização em que não submeta a esta velha e famigerada visão. É necessário incluir 
e esta só pode superar a exclusão se toda conjuntura for considerada. E reitera 
que “Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus 
planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, 
livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças” (MONTOAN, 
2003, p. 14). E ainda que Edgar Morin (2001) já revelou que para que a escola 
se reestruture visceralmente é preciso antes de tudo, reestruturar o modo de pen-
sarmos o mundo, reformar o pensamento, para reformar as pessoas, para estas 
reformarem as relações e as instituições.

No tocante ao embate atinente a integração ou a inclusão Montoan (2003) 
reporta que é envolvido por muitas polêmicas, pois há interpretações entre pro-
fissionais da saúde e da educação que ora se alinham, ora se desalinham, sobre-
tudo, quando referem-se aos estudantes com deficiência. O debate é infindável, 
pois observa na ótica clinica de um lado, e de outro na ótica da adaptação social 
e citando Mittler (2000) fala que “Os professores do ensino regular consideram-
-se incompetentes para lidar com as diferenças nas salas de aula, especialmente 
atender os alunos com deficiência” (MONTOAN, 2003, p. 14).

Além disso, existem também os pais e responsáveis por estudantes que 
não possuem deficiências, estes, revelam de diversos modos que a “inclusão” vi-
ria a atrapalhar seus filhos “normais”. Para eles, as escolas que incluem acabam 
atrapalhando o desempenho de seus filhos, claro que esta perspectiva é com-
pletamente preconceituosa e discriminatória e a autora a rechaça. Entretanto, 
desvelar as diferença entre o integrar e o incluir é primordial para compreender 
estes diferentes pensamentos que ressoam, ora atrapalhando, ora contribuindo 
para o debate da inclusão. O que a autora defende é que cada criança seja aten-
dida em sua especificidade.

Montoan (2003) reitera que,

O processo de integração escolar tem sido entendido de diversas maneiras. 
O uso do vocábulo “integração” refere-se mais especificamente à inserção 
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de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas seu emprego dá-se 
também para designar alunos agrupados em escolas especiais para pessoas 
com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer ou resi-
dências para deficientes (p. 15).

A integração escolar ocorre quando é permitido ao estudante além do 
acesso. Quando são colocadas à sua disposição as possibilidades e caminhos 
educacionais. O ingresso nas salas de aula, o cotidiano escolar, tanto nas insti-
tuições regulares de ensino, quanto nas instituições especializadas quando ne-
cessário. O estudante precisa ser atendido em conformidade de suas necessida-
des, para seu desenvolvimento pleno. 

A autora revela também que,

O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura educacional que 
oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar — da clas-
se regular ao ensino especial — em todos os seus tipos de atendimento: 
escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, 
salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se 
de uma concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços 
educacionais segregados (MONTOAN, 2003, p. 15).

Algumas experiências permitem a autora afirmar que parte dos estudan-
tes que mudam de escolas regulares para ser atendidos por instituições espe-
ciais, são raros os casos que são de fato incluídos. O que ocorre é que estes, 
excepcionalmente retomam a frequentar o ensino regular, tal fato é em suma 
uma segregação, pois apartam as crianças do convívio social da escola regular 
formal. Ao desvelar sobre a integração escolar afirma: “[...] nem todos os alunos 
com deficiência cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção prévia 
dos que estão aptos à inserção” (p. 15).

Cabe dizer que na integração é aplicado um tipo de educação compen-
satória, e, a escola não muda suas práticas, mas são os estudantes que são dire-
cionados para os programas educacionais que devem “ajusta-los”, isto é, são os 
estudantes que se adaptam a instituição, e não o contrário. 

Montuan (2003) deixa claramente explicitada as diferenças entre integra-
ção quando revela que seu objetivo é “[...] é inserir um aluno, ou um grupo de 
alunos, que já foi anteriormente excluído, e o mote da inclusão, ao contrário, é o 
de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida es-
colar” (p. 16). Entretanto a inclusão: “[...] implica uma mudança de perspectiva 
educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam 
dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na 
corrente educativa geral” (p. 16).

Contudo, a inclusão dentro dos sistemas de ensino é impactada funda-
mentalmente com tentativas de suturas do problema de modo que são criadas 
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estratégias na forma de programas de reforços, salas especiais, e turmas de ace-
leração e de compensação das diferenças estratégias que no decorrer do tem-
po demonstram não ter solucionado os problemas. É necessário ir muito além 
disso. É um excelente inicio distinguir o que é política de integração, e, o que 
são políticas de inclusão. Assim é possível transformar as escolas, para que estas 
acolham seus alunos, e não mais, segreguem dentro delas.

O fracasso escolar é um problema histórico que atravessa a historia da edu-
cação no Brasil, formas como evasão, repetência, desempenhos aquém do espe-
rado demarcam os estudantes em suas trajetórias, estes estudantes rotulados de 
fracassados são vitimas de um sistema educacional que não os atenderam em suas 
necessidades. Montoan (2003) traz a reflexão: “[...] pretende-se resolver a situação 
a partir de ações que não recorrem a outros meios, que não buscam novas saídas 
e que não vão a fundo às causas geradoras do fracasso escolar. Esse fracasso con-
tinua sendo do aluno, pois a escola reluta em admiti-lo como sendo seu” (p. 18). 

A autora é mais explicativa ao afirmar que “[...] sempre se avalia o que o 
aluno aprendeu, o que ele não sabe, mas raramente se analisa ‘o que’ e ‘como’ 
a escola ensina, de modo que os alunos não sejam penalizados pela repetência, 
evasão, discriminação, exclusão” (p. 18). Contudo, afirma:

E fácil receber os ‘alunos que aprendem apesar da escola’ e é mais fácil 
ainda encaminhar, para as classes e escolas especiais, os que têm dificul-
dades de aprendizagem e, sendo ou não deficientes, para os programas de 
reforço e aceleração. Por meio dessas válvulas de escape, continuamos a 
discriminar os alunos que não damos conta de ensinar. Estamos habitua-
dos a repassar nossos problemas para outros colegas, os ‘especializados’ e, 
assim, não recai sobre nossos ombros o peso de nossas limitações profis-
sionais (MONTOAN, 2003, p. 18). 

Pensar, refletir sobre a inclusão na educação ainda é algo recente no coti-
diano das escolas, famílias. É necessária uma atitude ética que direcione desde 
as políticas até as praticas pedagógicas. Trazendo as famílias junto às escolas 
para acompanharem e estimularem o desenvolvimento de sues filhos. Tolerar a 
diferença é o elemento chave para respeitar. Respeito exige aceitação das dife-
renças do(s) outro(s).

Para implementar a inclusão, a autora aponta alguns caminhos como: 1) 
Reorganização da escolar; 2) Planejamento pedagógico; 3) Garantir o acesso, a 
permanência e a liberdade e o  tempo necessário pra que o estudante aprenda; 4) 
Formar professores e especializa-los, garantindo a valorização, incluindo planos 
de carreiras; 5) Romper com as velhas praticas pedagógicas que já se demonstra-
ram ineficazes a inclusão, dentre outras formas que façam com que a instituição 
escolar seja considerada atrasada. 

É preciso correr atrás do tempo perdido, não dá mais para as escolas, 
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professores, pais, gestores continuarem insistindo num sistema educativo que só 
segrega, exclui e oprime. O clima sócio-afetivo deve ser um dos eixos estruturantes 
de uma educação de fato inclusiva. E isso perpassa aos projetos políticos pedagó-
gicos de cada instituição, políticas públicas, formação de professores capacitados.

O comprometimento ético é a possibilidade para romper com este estado de 
coisas que insistem em se repetirem, tanto socialmente, quanto dentro das escolas. 
Por fim, a autora fecha sua reflexão ao dizer: “Penso que o futuro da escola inclu-
siva depende de uma expansão rápida dos projetos verdadeiramente imbuídos do 
compromisso de transformar a escola, para se adequar aos novos tempos” (p. 48).

3. A legislação educacional: Avanços, retrocessos e pseudos-inclusões

A legislação no Brasil tem aparecido como possibilidade de viabilizar um 
modelo de educação inclusiva. É claro que garantia na forma da lei não garante 
que seja de fato efetivada sua aplicação, mas é uma conquista histórica. Em 
2008, com a publicação do Decreto Nº 6.571 referente às garantias do atendi-
mento educacional especializado a União estabelece garantia do aparato técnico 
e financeiro para os Estados e para o Distrito Federal e para os Municípios. 

O objetivo é de aumentar a oferta de atendimento educacional especiali-
zado (AEE) para estudantes que possuem deficiências e que estejam ativos na 
rede pública de ensino regular. Regulamenta questões como o que se considera 
como AEE sendo: “[...] o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar 
ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008). 
Estabelece ainda que, o AEE deve ser integrado ao que é proposto pedagogica-
mente pela instituição escolar, considerando a relação com a família e a comu-
nidade escolar, atentando as políticas públicas. 

Os objetivos ficam claramente explicitados como: promover condições para 
acesso, permanência e aprendizado, ações voltadas para a transversalidade do en-
sino especial no ensino regular, adoção de recursos didáticos e pedagógicos que 
sejam inclusivos e minimizem e eliminem os obstáculos enfrentados durante todo 
o processo de ensino e aprendizagem, garante também acerca das condições de 
continuidade no fluxo escolar. Fica posto a responsabilidade do MEC para que 
sejam implementados: salas adaptadas com os recursos necessários, formação 
para os docentes e gestores, desenvolvimento e produção de material educativo 
em braile, audiovisual e Libras, constituição de núcleos de acessibilidade nas insti-
tuições federais no ensino superior para que sejam minimizadas as barreiras.

Em 2011 com o Decreto Nº 7.611 fica revogado as atribuições do Decreto 
Nº 6.571, o novo estabelece que é dever do Estado oferecer e garantir a educa-
ção especial. Neste novo decreto são elencadas questões como: Aprendizagem 
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ao longo da vida, a não possibilidade de exclusão e segregação do sistema de 
ensino com justificavas atinentes a deficiência do estudante. Fica garantido o 
acesso e a permanência no ensino fundamental de forma gratuita e obrigatória, 
sendo é claro asseguradas as adaptações em consonância as necessidades do 
estudante. O apoio pedagógico com atendimento individual quando necessário, 
estruturas físicas da instituição, bem como o material pedagógico alinhado para 
maximixar o desenvolvimento pleno, corpo técnico e recursos financeiros para 
as escolas privadas sem fins lucrativos (filantrópicas). 

Este decreto novo estabelece(u) medidas mais objetivas para os casos de 
alunos surdos, foca na tentativa de transpor, eliminar e minimar as barreiras e 
obstáculos na tentativa de gerar uma equidade entre todos os estudantes. Rege 
o AEE entendendo que é um conjunto de práticas e ações voltadas para o de-
senvolvimento, aprendizado, de forma acessível e continuada para estudantes 
com deficiências, transtornos globais, altas habilidades e superdotação. Objetiva 
complementar e suplementar a formação dando condições de acesso, perma-
nência, transversalidade com o ensino regular e asseguram que haja material e 
recursos exequíveis e executáveis para o atendimento pleno, isto é, sejam elimi-
nadas as obstruções na trajetória possibilitando o avanço nos níveis de ensino.

A última atualização da legislação foi feita pelo atual presidente com o 
Decreto Nº 10.502 de 30 de Setembro 2020 que regulamenta a nova política 
nacional de educação especial. Em seu segundo artigo fica explicito sua ideo-
logia em criar classificações, separar e segregar os estudantes com deficiências 
extirpando-os da modalidade regular. Tal decreto em vigência divide a educação 
inclusiva em: 1) Educação Especial; 2) Educação bilíngue de surdos; 3) política 
educacional equitativa; 4) política educacional inclusiva; 5) política de educação 
com aprendizado ao longo da vida; 6) escolas especializadas; 7) classes especia-
lizadas; 8) escolas bilíngues de surdos; 9) classes bilíngues de surdos; 10) escolas 
regulares inclusivas, e; 11) Planos de desenvolvimento individual e escolar.

Este decreto gerou muitas discussões polêmicas, pois veio para imple-
mentar retrocessos na forma de segregação. Ao implementar o fracionamento 
e distribuição das crianças e retirando-as do ensino regular, dando a ideia de 
“liberdade” aos pais e famílias para escolher o modelo escolar do filho. 

4. Considerações finais

Repensar o papel do Estado, dos professores, da escola, da família e dos estu-
dantes na Educação Inclusiva é um desafio histórico. Foi potencializado com o ad-
vento da pandemia e com ensino remoto que apareceu no horizonte como uma das 
possibilidades e que fizeram evidentes os velhos problemas da educação, sobretudo 
quanto às especificidades da educação inclusiva no nível infantil e fundamental. 
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Medidas emergenciais e “compensatórias” são estratégias para que a 
aprendizagem continue, mas nota-se que no atual contexto o desenvolvimento 
das crianças foi/está demasiadamente prejudicado. As famílias que precisam de 
um modelo de educação inclusiva precisaram adaptar a rotina dentro do am-
biente doméstico com as mediações mais evidenciadas no papel das mães que 
não possuem o conhecimento técnico e especializado para a promoção de modo 
mais efetivo. O ensino e a aprendizagem das crianças da educação inclusiva 
encontraram novas barreiras. 

Neste cenário, foi observado até mesmo na mídia que coube ao corpo do-
cente elaborar várias estratégias para sanar e reduzir ao máximo os obstáculos. 
Muita coisa foi feita com dedicação, porém o próprio modelo de ensino remoto 
com a distância física do alunado não permite que sejam tomados avanços sig-
nificativos, mas sim uma continuidade de velhos processos.

Muitas famílias trabalharam com muito esforço ao seu modo para pro-
mover o ensino e aprendizagem com orientação dos docentes. Cabe dizer que as 
medidas adotadas foram emergenciais dadas às gravidades do momento históri-
co atravessado, considerado com uma das maiores crises sanitárias enfrentadas 
pela humanidade. A Educação Inclusiva foi mais uma vez aprofundada em suas 
desigualdades, os velhos problemas persistem e novos aparecem. A legislação 
ora aparece garantindo direitos e avançando, ora retirando-os e retrocedendo.

Posto isto, Montuan (2003) estabelece que a inclusão “[...] implica uma 
mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com de-
ficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, 
para que obtenham sucesso na corrente educativa geral” (p. 16). O que já era um 
grande desafio, no ensino remoto é ainda maior. Pois o trabalho dos professores 
acaba sendo dividido com a família, geralmente as mães e que não possuem um 
preparo pedagógico, mas conhecem profundamente as especificidades de seus 
filhos. O ambiente doméstico é diferente do ambiente escolar. 

Dentro de casa as crianças possuem uma rotina e apresentam resistências 
para realizar as atividades e como é sugerido por Carneiro (2012): “A educação 
inclusiva pressupõe uma reorganização no sistema educacional de forma a ga-
rantir acesso, permanência e condições de aprendizagem” (p. 82). O contexto 
pede uma adaptação para que essa reorganização seja na rotina do lar e das 
famílias. E passam a ser um trabalho conjunto entre a família e os professores 
para “[...] desenvolver processos de ensino e aprendizagem capazes de oferecer 
aos alunos com deficiência condições de desenvolvimento acadêmico que os 
coloque, de forma equitativa, em condições de acessarem oportunidades iguais 
no mercado de trabalho e na vida” (CARNEIRO, 2012, p. 83-84).
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A CONTRIBUIÇÃO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO EM IDOSOS

Diva Prohmann de Lima1

1. Introdução

O estudo vem abordar o desenvolvimento neuropsicológico em idosos, 
dessa forma, são muitas as definições para o termo bilinguismo, uma vez que 
os critérios para se considerar um sujeito bilíngue são muito variados. Dessa 
maneira, sujeitos bilíngues são aqueles que usam duas línguas, e não são obriga-
toriamente usadas nas mesmas situações, nem dominadas da mesma maneira.

A aquisição bilíngue simultânea é resultante de inúmeras situações e a aqui-
sição simultânea de duas línguas é provavelmente muito comum, não devendo ser 
considerada excepcional quando analisada em confronto com os ambientes de 
aprendizado da primeira linguagem dispersos culturalmente por todo o mundo.

A possibilidade de efeitos da interação na terceira idade e suas implicações 
durante a aquisição simultânea de outras línguas estrangeiras, no caso o inglês têm 
constituído preocupação e significância em relação aos aspectos positivos do bilin-
guismo.  Na aquisição da linguagem existirão diferenças individuais entre as pessoas 
e o ambiente de aprendizagem leva a um melhor desenvolvimento das habilidades 
relevantes para a aprendizagem de uma segunda língua. (ZIMMER et al, 2008)

A pessoa idosa, em muitas situações apresenta queixas relacionadas às per-
das de independência nas atividades funcionais, assim como aqueles referentes ao 
declínio cognitivo. Muitos estudos têm dado ênfase na importância da aquisição 
de uma nova língua para exercitar o cérebro, assim tornando-o menos propen-
so a déficits de memória. O declínio cognitivo decorrente do avanço da idade 
tem início muito mais cedo do que se imaginava. Alguns mecanismos cognitivos 
como raciocínio, a rapidez na resolução de tarefas cognitivas e visualização espa-
cial começam a diminuir bem mais cedo do que se imaginava. (WILLMES, 1998 
CITADO POR KRISTENSEN, ALMEIDA e GOMES, 2001)

1 Especialista em Língua Portuguesa na perspectiva da Educação Inclusiva pela Faculdade 
de Ciências Sociais Aplicadas CELER/FACISA, possui especializações em Psicopedago-
gia pela mesma instituição e Educação Especial: Física, Mental, Auditiva e Visual, pela 
Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória. Graduada em Letras-In-
glês pela Universidade Estadual do Centro Oeste- UNICENTRO.
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2. Desenvolvimento

2.1. A contribuição da Língua Estrangeira para o desenvolvimento cognitivo em 
idosos

Entre 1964 e 1968, no meio universitário e fora dele, emergiu, no mundo 
todo, a defesa pelos direitos humanos aplicados a todos os sujeitos, independente-
mente de se pertencer a uma dada raça, cor, religião ou classe social. O objetivo 
era que todos os cidadãos tivessem acesso e direito garantidos nos mesmos parâ-
metros de ingresso nos processos sociais e educativos. Esses movimentos sociais 
foram a retomada, naprática, da luta pela Declaração Universal de Direitos 
Humanos de 1948, que determinou que fosse assegurado a todos o direito à 
educação (RAYMUNDO, 2020). Em decorrência, emergiu na França, na dé-
cada de 1960, a Pedagogia Institucional ou Pedagogia Revolucionária, na 
qual se encontravam o movimento frenetiano e o grupo dos situacionistas 
internacionais. Estes últimos foram um dos grupos mais importantes na base da 
composição da Revolução de Maio de 1968, que desencadeou, no mundo todo, 
uma nova forma de ver a cultura e a educação.

Pombo, enfatiza a necessidade em reconhecer que determinadas inves-
tigações reclamam a sua própria abertura para conhecimentos que perten-
cem, tradicionalmente, ao domínio de outras disciplinas e que só essa abertura 
permite avançar da realidade que se quer estudar. Trata-se de transformações 
epistemológicas muito profundas. É como se o próprio mundo resistisse ao seu 
retalhamento disciplinar. A ciência começa a aparecer como um processo que 
exige também um olhar transversal. (2004)

A educação cognitiva, visando de forma harmoniosa o desenvolvimento 
cognitivo e emocional dos indivíduos, tem como finalidade principal pro-
porcionar e fornecer ferramentas psicológicas que permitam maximizar 
a capacidade de aprender a aprender, de aprender a pensar e a refletir, de 
aprender a transferir e a generalizar conhecimentos e de aprender a estu-
dar e a comunicar, muito mais do que a memorizar e reproduzir informa-
ção (FONSECA, 2013, p. 10).

Em relação ao conhecimento entende-se a aquisição como um processo 
não dirigido, como o que acontece com imigrantes que passam a viver em outro 
país e a utilizar a(s) língua(s) deste, baseando-se para tanto em suas experiências 
diárias, no trabalho e na convivência com os nativos. Já a aprendizagem, por 
outro lado, é entendida como um processo controlado, porque acontece em am-
bientes formais de aprendizagem, como as salas de aula. 

As teorias cognitivas de processamento de informações são um desenvol-
vimento mais recente, inspirado pelo desenvolvimento da tecnologia com-
putacional. Para elas, o papel da memória é especialmente importante nos 
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processos de aprendizagem, e incentiva-se que os alunos sejam auxiliados a 
memorizar conteúdos ligando a nova aprendizagem aos esquemas já exis-
tentes, e que lhes sejam fornecidas estruturas claras para que formem novos 
esquemas. A automatização, nessa perspectiva, é um processo importante 
se visto como a prática que conduz à capacidade de executar tarefas com a 
exigência de pouca ou nenhuma atenção consciente, o que libera recursos 
mentais que podem ser utilizados para outras atividades, concomitantemen-
te. Essa automatização permite que se realizem atividades com maior rapi-
dez, e deixa livre uma maior capacidade de memória de curto prazo. Difere, 
no entanto, da automatização de hábitos pregada (KEENAN, T., 2016)

A neuropsicologia refere-se ao estudo das relações entre a cognição e 
comportamento humano e ainda, as funções cerebrais preservadas ou alteradas. 
Apesar de ter um consenso quanto a uma definição geral do campo, não é pos-
sível identificar uma abordagem metodológica hegemônica. (DAMÁSIO, 1996)

Os seres humanos estão constantemente aprendendo e é através da visão, 
da audição, do tato, olfato, paladar, entre outros que absorvermos impressões 
do mundo em nossa volta e transmitimos ao cérebro formulando processos de 
aprendizagem. Dessa forma, Carvalho (2010) acredita que a aprendizagem exi-
ge competências para lidar de forma organizada com novas informações e com 
aquelas já conhecidas. 

A propensão mediada do indivíduo por buscar e construir significado para 
a vida é o fator e força dirigente das transformações e desafios que serão 
realizados, porque transições e mudanças durante a vida requerem que a 
pessoa adapte as novas situações aos significados que foram dados a situa-
ções anteriores na vida (FEUERSTEIN, 2014, p. 91).

Meier e Garcia (2011) reforçam que a mediação da aprendizagem sob a 
ótica de Feuerstein é uma forma de interação entre alguém que ensina (o media-
dor) e alguém que aprende (o mediado). E deve ser caracterizada por uma inter-
posição intencional e ao mesmo tempo planejada para alcançar a aprendizagem.

São muitos os estudos sobre os benefícios dos sujeitos que falam mais de 
uma língua. Um exemplo disso é um estudo canadense que aponta que o bilin-
guismo pode retardar o aparecimento de demências como o Mal de Alzheimer 
em até 4 anos. Nas suas conclusões, constam que os sintomas do Alzheimer sur-
giram nos monolíngues aproximadamente aos 71.4 anos, porém nos bilíngues, 
eles apenas apareceram a partir dos 75.5 anos. (BIALYSTOK et al, 2006)

Nos países europeus, é comum que durante os anos escolares o ensino 
de diversos idiomas estrangeiros. Os motivos que levam à aprendizagem de di-
versas línguas pelo indivíduo incluem enriquecimento pessoal, viagens, aper-
feiçoamento educacional, e vantagens econômicas. (HUFEISEN, 2000, p. 209, 
citando BERGENTOFT, 1994)
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2.2. O inglês e a tecnologia auxiliando no desenvolvimento da Aprendizagem 
Educacional

A esta mobilização e envolvimento dos cidadãos nos processos de deci-
são a favor da comunidade denominamos por participação comunitária. Dessa 
forma, McMillan e Chavis, relevam que o sentimento de comunidade é baseado 
em quatro elementos essenciais que são o fazer parte de; a influência; a integra-
ção e a satisfação das necessidades e partilha de ligações emocionais, sendo que 
as necessidades dos membros serão alcançadas através de um compromisso de 
união (MCMILLAN & CHAVIS, 1986, p. 9).

Nas comunidades das sociedades modernas são enfatizados os interesses, 
portanto as pessoas se mobilizam, no sentido de participarem nas soluções dos 
seus próprios problemas. Esse sentimento de comunidade pode promover um 
sentimento de identificação e autoconfiança, o que facilita as relações sociais. 
(PREZZA & CONSTANTINI, 1998)

Brown (2000) apresenta princípios básicos que devem ser levados em con-
sideração para a realização da oferta de ensino da língua estrangeira, como o 
encorajamento da compreensão de conteúdos, não apenas a gramática, em si, 
mas de modo a relacionar forma e função. O uso de vídeos como um instrumen-
to auxiliar ao processo de ensino-aprendizagem e a realização da compreensão 
oral interativa. 

Leffa (2008) enuncia a teoria e prática constitutivas da oferta de propostas 
de atividades no ensino de língua estrangeira.  As propostas de atividades para o 
ensino de língua estrangeira, não orientariam para o desenvolvimento da língua 
como um todo, mas, sim, para segmentos que, isolados, refletem habilidades 
específicas e dificilmente oportunizariam o desenvolvimento de habilidades co-
municativas maiores. É essa prática que reflete o uso de propostas de atividades 
que orientam a fragmentar segmentos menores até o nível do fonema, através 
da repetição de pares mínimos; da busca pelo automatismo, realizado do nível 
lexical ao pragmático; da repetição e manipulação de segmentos linguísticos, 
quanto à afirmação, negação e interrogação. 

Para uma melhor compreensão sobre a relação entre ensino de línguas e 
tecnologia, é importante reforçar que, no Brasil, devido às enormes diferenças 
sociais, em alguns lugares nem mesmo as tecnologias básicas como o papel, o 
livro e a eletricidade podem ser utilizadas, em virtude da carência presente em 
determinadas comunidades. (PAIVA, 2010). Para o autor os ambientes virtuais 
de aprendizagem oferecem espaços para os alunos aprender utilizando as poten-
cialidades de interatividades da web. 
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2.3. Uso de jogos na aprendizagem

A história da humanidade a partir da Idade Média mostra que os jogos, 
embora sempre presentes nas atividades sócio educacionais, não eram vistos 
como um recurso pedagógico capaz de promover a aprendizagem, mas ten-
do como foco as atividades recreativas. Ariés (1981) afirma que em algumas 
ocasiões nas quais eram realizadas as festas da comunidade, o jogo funcionava 
como um grande elemento de união entre as pessoas.

Segundo Velasco (1996, p. 49) “estudos arqueológicos em tubas funerárias 
revelam a existência de miniaturas de barcos de madeira e bonecos representando 
artífices de algumas profissões, possivelmente utilizados como brinquedos”, assim 
como no antigo Egito, também foram encontrados objetos considerados brinquedos.

De acordo com Grando (1995), quando se propõe a utilização de jogos no 
contexto educacional de ensino-aprendizagem, muitas são as finalidades que se quer 
atingir. Entre elas, destacam-se: a fixação de conceitos, a motivação, a construção 
de conceitos, aprender a trabalhar em grupo, propiciando solidariedade entre os alu-
nos, estimular a raciocinar, desenvolver o senso crítico, a disposição para aprender e 
descobrir coisas novas, além do desenvolvimento da cidadania. (p. 86-87)

Ao se ter a primeira vivência do jogo, rapidamente é despertado o prazer 
pela atividade por ser divertido, desperta também uma certa reflexão e auto avalia-
ção pois há uma comparação do que “eu sei e o que eu preciso aprender”. No que 
diz respeito a “eu sei” há um certo sentimento de orgulho próprio e satisfação por 
tal conhecimento. Quanto a “eu não sei” ou “preciso aprender”, leva a busca pelo 
conhecimento, questionando mais, pesquisando mais, memorizando mais fazendo 
com que o aprender se firme e não seja passageiro. (VEIGA, AZEVEDO, 2019)

3. Considerações finais 

São muitas as metodologias e formas de ensino, porém, é de fundamental 
importância que o educador conheça práticas diversas, buscando possibilidades 
e estratégias, a fim de descobrir a melhor forma de ensinar, tendo em vista a 
realidade e necessidades educacionais de cada educando. Nesse caso o uso da 
língua Estrangeira pode favorecer a aprendizagem. 

Muitas adaptações podem ser feitas, inclusive com usos de jogos, como 
uma proposta pedagógica, com uma metodologia colaborativa, com a possibi-
lidade de possíveis contribuições na forma de ensinar e na forma de aprender.

Assim, do ponto de vista do estabelecimento de relações sociais signifi-
cativas, que permitam a construção efetiva de sujeitos participantes, cabem às 
escolas e demais departamentos educacionais ultrapassarem a visão que reduz 
os problemas de aprendizagem, estimulação nas diferentes etapas da vida, ao 
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uso de uma língua específica, mas sim de ampliá-la para o campo sociopolíti-
co. Cabe ainda resgatar as funções essenciais da educação escolar, elaborando 
projetos pedagógicos e acompanhamento efetivo, no sentido da avaliação dos 
resultados alcançados, em todo e qualquer tipo de escola e sociedade.

Não se pode deixar de referir a política educacional, pois ela depende a 
universalização e o acesso de todo e qualquer indivíduo a um ensino de quali-
dade, que contribua de forma efetiva, para sua inserção crítico e participativo no 
meio social. E no caso dos idosos, para melhoria da qualidade de vida. 
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A UTILIZAÇÃO DA TENDÊNCIA 
SÓCIOETNOCULTURAL NO ENSINO DE FRAÇÕES: 

UMA PESQUISA REALIZADA EM ESCOLAS 
PÚBLICAS COM ALUNOS DA EJA, EM BELÉM/PA
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Priscila de Nazaré Alves de lima2

1. Introdução

Fiorentini (1994), afirma que a tendência Sócioetnocultural surgiu, na 
década de 60, com a dificuldade na aprendizagem da Matemática pelas classes 
sociais desfavorecidas economicamente. Pois, a partir desse momento passase a 
valorizar os aspectos socioculturais na Educação Matemática e a vislumbrar o 
fracasso escolar não centrado no aluno, mas nas instituições escolares, que desva-
lorizavam a utilização da cultura em sala de aula, desconsiderando as explicações 
antropológicas na construção do conhecimento matemático. Assim a tendência 
Sócioetnocultural critica a “educação bancária”, mecânica e robotizada, o saber 
pronto e acabado, dando ênfase ao saber popular, prático e não universal.  

Para D’Ambrosio (2008), apesar de haver uma insistência em considerar a 
matemática e as ciências como universais, afastando delas os contextos sociais, 
políticos, econômicos, culturais e religiosos, é incontestável a necessidade de a 
matemática acadêmica se tornar contextualizada, já que a educação resulta da 
dinâmica cultural. Negar esse fato, na educação, leva ao fracasso educativo, já 
que a falta de reconhecimento da realidade do aluno, fora do ambiente escolar é 
desestimulante para a construção de uma aprendizagem significativa. 

Segundo Leal et al (s.n), com a Constituição Federal (1988) surge o EJA 
(Educação de Jovens e adultos) como direito fundamental ao acesso à educa-
ção básica obrigatória e  gratuita para jovens e adultos que não tiveram opor-
tunidade de concluir seus estudos na educação básica em tempo regular. No 
entanto, se percebe que a história da EJA, no Brasil, não nasce da preocupação 

1  Professor licenciado em matemática-UEPA, Funcionário público-FUNPAPA/ Belém-pa. 
E-mail: Brunoevan28@hotmail.com.

2 Graduada em licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado do Pará. Mestran-
da em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must Univestity.e-email: prisciladena-
zare@hotmail.com.



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

418

em combater o analfabetismo e as precárias condições de vida da população 
brasileira ou para formação de cidadãos críticos, mas para formar mão de obra 
qualificada para o mercado de trabalho. 

Assim, ainda de acordo com Leal et al (s.n), apesar de a matemática ser uma 
disciplina de relevante importância para a sociedade, esta sempre ocupou o lugar da 
disciplina que mais reprova. Tal insucesso pode estar associado à dificuldade de se 
considerar a realidade cotidiana e cultural do aluno. Isso ocorre com bastante fre-
quência na EJA, haja vista que muitos alunos usam os conhecimentos matemáticos 
em seu cotidiano, porém, os mesmos não conseguem correlacionar com a matemá-
tica em sala de aula, tornando a disciplina difícil de ser compreendida. Logo, há a 
necessidade de buscar meios de aprendizagem mais significativa para o público da 
EJA, correlacionando os conteúdos matemáticos à realidade sociocultural. 

Freire (2006) afirma que ensinar exige respeito aos saberes dos educan-
dos, sobretudo das classes populares que possuem saberes construídos na prática 
comunitária. Pois, o professor deve utilizar a experiência obtida pelo aluno em 
sua realidade sociocultural, já que a realidade concreta deve estar associada aos 
conteúdos ensinados em sala de aula. Assim, o aluno será capaz de aprender 
conteúdos e operá-los de maneira crítica e transformadora.  

Para Bley et al (2017), o ensino da matemática ainda é monótono, por 
ser, em sua maioria, constituído de aulas expositivas, com poucos diálogos e 
momentos reflexivos. Isso ocorre porque a escola não vem utilizando o conheci-
mento Sócioetnocultural para ensinar a matemática, no intuito de torná-la mais 
atrativa e de melhor compreensão. 

Assim, a dificuldade no aprendizado da matemática, pelas classes oprimi-
das, não ocorre pela carência de conhecimentos, no entanto pela desvalorização 
do uso da matemática existente no dia-a-dia do aluno. Pois, os métodos pedagó-
gicos, geralmente, utilizados pelo professor, excluem os conhecimentos prévios 
do aluno adquiridos na cultura de determinada classe social. Por isso, o objetivo 
geral desse trabalho é entender de que formas a tendência Sócioetnocultural in-
fluência na relação ensino-aprendizagem de frações com alunos da EJA. Além 
disso, tem três objetivos específicos que são: investigar os conhecimentos mate-
máticos prévios advindos da realidade do aluno em relação ao conteúdo frações; 
correlacionar o conteúdo frações com a prática cultural dos alunos e compreen-
der a colaboração da tendência Sócioetnocultural no processo motivacional da 
aprendizagem do conteúdo frações.  

Assim, no intuito de compreender a importância de utilizar a tendência 
Sócioetnocultural na educação matemática, formulou-se a seguinte questão pro-
blema: Qual a importância da Tendência Sócioetnocultural no ensino de frações, com 
alunos da EJA de escolas públicas do ensino fundamental na cidade de Belém/pa? 



Educação em Perspectiva:  
Reflexões entRe a teoRia e a PRática

419

2. Desenvolvimento

Fiorentini (1994), afirma que a tendência Sócioetnocultural surge em 
decorrência da crítica à “Educação Bancária” e pela busca da valorização do 
saber popular advindo do meio sociocultural. Assim, essa tendência, no âm-
bito da pedagogia, apoia-se no renomado educador Paulo Freire e no âmbito 
da Educação Matemática em Ubiratan D’Ambrósio, principal representante da 
Etnomatemática. 

Para Paulo Freire (2006), ensinar exige reconhecimento de que somos 
seres culturais, sociais e históricos. Pois, a identidade cultural é fundamental 
na prática educativa humanizada, já que negá-la é promover uma prática não 
democrática, obstacularizando a promoção do ensino igualitário e justo. 

Segundo D’Ambrósio (2008), a Etnomatemática depende da leitura multi-
cultural, pois a grande estratégia da classe dominante consiste em negar a História 
do dominado, alicerce de um grupo social, para que seja anulada qualquer possibi-
lidade de resistência à dominação. Dessa maneira, a prática educativa precisa des-
vincular-se de uma epistemologia tradicional, de um fazer matemático desvincula-
do do contexto social, econômico, político, ideológico, religioso e psicoemocional. 

Miranda et al (2016), diz que a Educação Matemática é um conjunto de 
estratégias desenvolvidas pela comunidade por meio da experiência de cada su-
jeito com a mediação do educador. Dessa maneira, o ensino da matemática não 
pode reduzir-se a cálculos e processos educativos tradicionais, mas deve estar 
vinculado a aspectos sociais, culturais e políticos, haja vista que a matemática 
nasceu da necessidade de o homem adaptar-se ao meio. 

Para Miranda et al (2016), os saberes adquiridos na vivência não podem 
ser ignorados pela escola. A partir disso, os autores realizaram uma pesquisa 
visando a interação entre a teoria desenvolvida em sala de aula,  sobre o assunto 
matrizes, com as práticas cotidianas de pescadores, moradores das comunidades 
tradicionais de pesca da cidade de Rio Grande, sujeitos que não frequentaram 
ou não concluíram em idade regular a educação básica.  

Ainda segundo Miranda et al (2016), a pesquisa qualitativa foi desenvolvi-
da em dois momentos, o primeiro foi com uma oficina relacionando conteúdo 
matrizes à pesca e num segundo momento foi realizada uma discussão com os 
participantes. Nessa pesquisa, os estudiosos concluíram que antes da oficina 
realizada, os pescadores não conseguiam correlacionar o conteúdo matemático 
com a prática da pesca, no entanto, após a oficina os mesmos foram capazes de 
associar teoria e prática. 

Leal et al (s.n) afirma que o professor que trabalha com a EJA ( Educação 
de Jovens e adultos) ou em  qualquer outra modalidade necessita entender e 
aprender a contextualizar os conteúdos matemáticos, no intuito de desmecanizar 



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

420

o ensino e gerar motivação de aprender. Por isso, é tão importante a conciliação 
entre teoria e prática. Assim, os pesquisadores realizaram uma pesquisa na mo-
dalidade EJA da disciplina da Matemática do eixo 7, no município do Senhor 
do Bonfim na Bahia.  

Nessa pesquisa, Leal et al (s.n), observaram que a professora que minis-
trava a disciplina tinha bastante dificuldade de ensinar a matemática. Também, 
observaram que os alunos apesar de sentirem dificuldades em aprender os con-
teúdos matemáticos consideravam a disciplina importante. Isso mostra a neces-
sidade de se ensinar matemática de forma contextualizada no intuito de pro-
mover uma aprendizagem significativa. Além disso, a EJA deve ser vista pelos 
educadores como uma política de inclusão de jovens e adultos na escola, sendo 
de fundamental importância na formação crítica e humanizada desses alunos. 

Para Freire (2006), é fundamental que a prática docente seja embasada 
na criticidade, já que é por meio dessa que é possível correlacionar a teoria e a 
prática, pois sem isso o ensino não tem sentido de ser. Assim, Paulo Freire discuti 
saberes que são fundamentais à prática Educativa-Crítica, como o professor ser 
capaz de reconstruir conteúdos de maneira dialógica em sala de aula, no contato 
único com o aluno, deixando o papel de ser apenas transmissor do conhecimento 
pronto e acabado. Isso produz a autenticidade tão necessária na prática ensino-
aprendizagem, tornando-a uma experiência totalizante, política, ideológica, 
pedagógica, estética e ética. 

Dessa maneira, ensinar não se restringe à capacidade de repassar conheci-
mentos de maneira quantificada, mas algo que vai além, pois exige uma postura 
autêntica e humanizada de ver o outro não como mero objeto depositório de 
conteúdo, mas sim como um ser capaz de reconstruir conhecimentos a partir 
da experiência vivida no meio cultural, político, econômico, social, religioso e 
socioemocional. Dessa maneira, o educador quando utiliza a tendência 

Sócioetnocultural é capaz de ver o aluno para além das “práticas bancá-
rias” de ensino-aprendizagem.  

2.1. Metodologia 

A pesquisa qualitativa e de campo foi realizada em uma escola pública do 
ensino fundamental, com alunos da EJA (Educação de jovens e Adultos), sendo 
executada em três momentos distintos. 

No primeiro momento, foi entregue um questionário com dez questões, 
sendo que as cinco primeiras eram referentes a dados pessoais como idade, nú-
mero de filhos, sexo, motivos para não concluir o ensino regular em tempo há-
bil e se trabalha, qual o tipo de atividade exercida. As outras questões diziam 
respeito ao conteúdo “frações”: o que é fração? Você utiliza o conhecimento de 
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frações em seu dia-a-dia? Onde você mais encontra o conhecimento sobre fra-
ções no seu cotidiano? Considera importante estudar frações? Dê exemplos de 
frações que você consegue identificar em seu dia-a-dia. 

No segundo momento, foi realizada uma oficina utilizando o fruto do 
açaí, produto, culturalmente, presente na cidade de Belém-Pa. Para isso, foram 
utilizados recipientes de tamanhos variados (Jarras e copos), com marcações de 
medidas de volume no intuito de o aluno compreender a ideia de frações, parte 
e todo, por meio da divisão da quantidade do fruto fornecido nos recipientes 
utilizados de tamanhos variados. 

No terceiro momento, foram entregues as mesmas cinco questões sobre 
frações, utilizadas no primeiro momento, no intuito de verificar se houve mu-
dança na forma de compreender o conteúdo frações, após a oficina. 

2.3. Discussão

No momento da aplicação do estudo havia 26 alunos na sala de aula, sete 
alunos tinham faltado. A idade dos alunos variava entre 18 anos a 54 anos; sen-
do que 19 alunos trabalhavam o dia inteiro. No primeiro momento da pesquisa, 
quando foi entregue o questionário, foi observada uma noção muito superficial 
do conteúdo fração ou nenhuma noção, apesar de o conteúdo já ter sido minis-
trado em sala de aula. Como descrito na tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Respostas primeiro momento da pesquisa.

Respostas dos alunos sobre o questionamento: “O que é fração?” Números de 
alunos

Não sei 15

É um número em cima do outro 4

É uma divisão 6

Fonte: Tabela dos autores

Em relação a pergunta: “considera importante estudar frações? Todos res-
ponderam que consideravam relevante o ensino de frações, porque foi ensinado 
na escola. No entanto, sobre as perguntas: “Você utiliza o conhecimento de fra-
ções em seu dia-a-dia?”, “Onde você mais encontra o conhecimento sobre fra-
ções no seu cotidiano?” “Consegue dar exemplos de frações que você consegue 
identificar em seu dia-a-dia?”, nenhum dos alunos soube responder no primeiro 
momento da pesquisa, anterior à oficina.

Porém, após a aplicação da oficina utilizando o açaí, fruto culturalmente 
presente no cotidiano dos alunos, houve uma mudança significativa no proces-
so de ensino e aprendizagem, pois os alunos responderam às perguntas sobre 
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frações, como se observa no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 - Respostas segundo momento da pesquisa.

Perguntas Exemplos de respostas

O que é fração? Uma divisão
Uma parte pelo todo

Você utiliza o conhecimento de 
frações em seu dia-a-dia?

sim, quando tomo suco
Sim, quando divido o pão no café

Sim, quando divido a pizza
Quando tomo açaí

Quando divido almoço lá em casa.

Onde você mais encontra o 
conhecimento sobre frações no 

seu cotidiano?

No supermercado.
Em casa.

No trabalho.
Em todo lugar.

Considera importante estudar 
frações?

Sim, sem frações não podemos dividir.
Necessário para o comercio.

É necessário para tudo na vida
Agora entendo o que é todo e parte.

Dê exemplos de frações que 
você consegue identificar em 

seu dia-a-dia.

1/2 litro de açaí.
¾ de pizza.

½ quilo de feijão.
½ quilo de charque.

¼ de charque.

Fonte: Os autores.

Desse modo, se observa o que afirma Freire (2006), quando relata que a 
identidade cultural é fundamental para aprendizagem significativa. Pois, após a 
oficina com uso do açaí, produto culturalmente presente no cotidiano dos alunos, 
foi observada a maior motivação e interesse de aprender por parte dos alunos.

Assim, negar o ensino da matemática, desconsiderando a visão multicul-
tural, é promover um processo de ensino-aprendizagem desvinculado do con-
texto social, cultural e psicoemocional. Para D’Ambrósio (2008), desconsiderar 
a realidade do aluno no ambiente escolar leva ao fracasso educativo, algo que 
se observa na postura dos alunos, quando são analisadas as primeiras respostas 
dadas por eles sobre o conteúdo frações, antes da oficina. No entanto, na oficina, 
ao se considerar a realidade cultural do aluno no ensino de frações os mesmos 
modificaram a forma de ver o conteúdo como se observa no Quadro 2.

A tendência sociocultural, segundo Fiorentini (1994) nega a educação 
bancária, por valorizar o saber popular do aluno. Desse modo, é legítima a ne-
cessidade do professor no ensino da matemática de reinventar o ensino de ma-
neira a considerar o contexto sociocultural do aluno, como foi realizado na pes-
quisa com o uso do açaí no ensino de frações. Segundo Miranda et al (2016), o 
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ensino da matemática não pode ser reduzido à memorização de conteúdo, mas 
está vinculado aos aspectos culturais, sociais e políticos que atravessam o ensino.

Desse, modo é fundamental que o professor da EJA e das diversas moda-
lidades de ensino considere o contexto sociocultural no ensino para que haja a 
aprendizagem significativa. Para Leal et al(s.n.), a contextualização da matemá-
tica é fundamental para desmecanizar ensino da mesma, pois a teoria ensinada 
em sala de aula deve estar correlacionada com a prática cotidiana do aluno na 
comunidade.

Em relação à parte do questionário referente aos dados pessoais, foi per-
guntado aos alunos quais seriam os motivos que os levaram a não concluir o 
ensino regular em tempo oportuno. Observou-se que a maioria dos alunos (20) 
não terminaram o ensino em tempo regular, pela necessidade de trabalhar para 
ajudar no sustento da família. Enquanto, 4 alunas responderam que por terem 
filhos na adolescência tiveram que se afastar das aulas por um período de tempo, 
já dois alunos responderam que não concluíram em tempo hábil por considera-
rem desmotivador ir para a escola. Como veremos no gráfico a seguir:

Gráfico 1 - Motivos para não conclusão em tempo regular.

Fonte: Os Autores.

O gráfico, mostra que a educação ainda está inserida em um ambiente não 
democrático que reproduz a desigualdade social, pois quando questionado sobre o 
porquê de o aluno não ter terminado o estudo em tempo regular, 76,9 % afirmam 
que necessitavam ajudar no sustento da família, passando a trabalhar algo que 
dificultou o término em tempo regular. Assim, torna-se fundamental que a prática 
docente seja embasada na criticidade, para Freire (2006), o reconhecimento da 
identidade cultural no ensino traz uma prática mais humanizada, democrática, 
justa e igualitária. Não se pode negar o ensino que, historicamente, esteve em 
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função das classes dominantes. Segundo D’Ambrósio (2008), negar a leitura cul-
tural no ensino da matemática é trabalhar na manutenção do status quo, anulando 
qualquer forma de resistência à desigualdade tão evidente no Brasil.

Ainda de acordo, com o gráfico 1, quatro alunas (15,38%) relataram não 
ter terminado o ensino em tempo hábil devido à gravidez na adolescência, de-
mostrando outro problema de cunho social que interfere na  educação, mostran-
do que a escola jamais poderá desconsiderar o contexto sociocultural do aluno 
para compreender de que maneira pode trabalhar em prol da justiça social. 

Na matemática, o tema gravidez na adolescência também pode ser traba-
lhado por meio de dados estatísticos com resolução de problemas e reflexões. Para 
leal et al (sn), a EJA deve ser vista pelos professore como uma politica de inclusão, 
por isso há necessidade de ensinar matemática de maneira contextualizada, critica 
e humanizada, no intuito de promover uma prática de ensino significativa.

Dois alunos (7,69%) justificaram não ter terminado o ensino em tempo 
regular devido à desmotivação nas aulas. Isso salienta a necessidade de o pro-
fessor buscar motivar o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Assim, a 
tendência sociocultural é de enorme importância porque insere o aluno em um 
ambiente desafiador que correlacionar teoria e prática, tornando o ensino algo 
significativo para sua vivência, como ocorreu na oficina com o emprego do açaí 
no ensino de frações.

3. Considerações finais

A tendência socioetnocultural é uma forma legítima de tornar o ensino da 
matemática uma prática humanizada, democrática e justa. Isso ocorre porque a 
mesma coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, como ser ativo e 
dinâmico capaz de se reconstruir dentro de sua perspectiva sociocultural.

É sabido, que, historicamente, há uma resistência em considerar o am-
biente cotidiano do aluno no ensino, isso é resultado da dificuldade que o docen-
te tem de correlacionar teoria com a prática vivida na realidade do aluno. Assim, 
há necessidade de qualificação profissional dos docentes, além da realização de 
novas pesquisas que estudem o processo de correlação dos conteúdos matemáti-
cos aos aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos, filosóficos dos alunos.

Um professor de matemática não deve se ver, apenas, como um professor 
que ensina números, mas como alguém capaz de utilizar as várias vertentes da 
realidade do aluno para ensinar a matemática de maneira, holística, autêntica, 
humanizada e transformadora. Dessa maneira, será possível promover um ensi-
no transformador, justo e igualitário.
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DOCENTE ALIADA À RECURSOS DIGITAIS: 
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1. Introdução

Mediante a pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, o cenário edu-
cativo brasileiro vivenciou a experiência de reestruturação das atividades a partir 
do formato de ensino remoto. O Conselho Nacional de Educação (CNE), por 
meio do Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, determinou uma reorga-
nização das atividades acadêmicas de todos os sistemas e redes de ensino, exi-
gindo uma busca por novos métodos e metodologias para conceber a educação.

Diferentes estudos acerca da inserção da tecnologia no processo de ensi-
no e aprendizagem (Mercado (2002); Marques, Caetano (2002)), evidenciam a 
necessidade do professor dominar o uso dos recursos tecnológicos e ferramentas 
digitais, para provocar situações críticas e reflexivas de ensino, bem como uma 
aprendizagem significativa. Nesse viés, visando dar continuidade a um processo 
de ensino e aprendizagem qualificado e significativo, a Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) utilizou nesse período pandêmico de diversos recursos tecnoló-
gicos. No entanto, o presente texto dará maior ênfase ao uso da Plataforma do 
Google Meet na comunidade acadêmica da universidade, em especial, no curso 
de Pedagogia Presencial. 

Portanto, o presente capítulo tem como intuito expor um relato de 
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experiência de futuras professoras que vivenciaram a formação inicial em meio 
a um período pandêmico. Como os recursos tecnológicos podem corroborar na 
constituição da identidade profissional qualificada hodiernamente? Afinal, na 
atualidade não é possível considerar a educação, sobretudo, a prática docente, sem 
considerar a modernidade, os recursos e linguagens que cercam a nossa sociedade. 

Considerando a relevância da temática e os aspectos que a envolvem, para 
embasar as discussões, além do relato de experiência, para tratar das questões 
ligadas à formação docente, prática pedagógica e constituição da identidade 
profissional, nos pautamos nas ideias de Tardif  (2000), Dourado (2015), Bonilla 
(2005), Nóvoa (2009;2019) e Freire (1996). Ademais, para ampliar o diálogo a 
respeito do uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, também 
nos embasamos na concepção de Gatti (1993). 

2. Formação de professores associada ao uso de ferramentas digitais: Ser 
professor em período pandêmico

A sociedade perpassa por constantes transformações, e cabe aos indivíduos 
acompanharem esse movimento. Nesse sentido, em meio a suas evoluções, o uso 
das tecnologias se faz cada vez mais presente na vida cotidiana, tornando-se uma 
ferramenta essencial para o exercício de atividades. É nessa perspectiva que a 
educação assume importante função, uma vez que, seu princípio se pauta em 
garantir a formação de sujeitos críticos e reflexivos. A vista disso, entende-se que 
com a expansão dos recursos digitais é quase impossível assegurar uma formação 
integral e significativa sem colocar em xeque as potencialidades digitais.  

A exemplo, faz-se mister evidenciar os impactos e transformações causa-
das pela pandemia da Covid-19.  A doença, e a necessidade sanitária de distan-
ciamento social trouxeram à tona vários desafios, sobretudo nos ambientes edu-
cacionais, haja visto que as escolas tiveram de ressignificar sua oferta, adotando 
o ensino remoto como forma de substituição. Nessa direção, com o intuito de 
minimizar os prejuízos do isolamento social e garantir o acesso à educação, 
houve a necessidade de adaptação aos conteúdos programáticos. Estas mudan-
ças das estratégias/metodologias de ensino provocaram inseguranças e reflexões 
aos docentes, que buscavam meios de prosseguir com o ensino diante do contex-
to de isolamento social. 

Nessa perspectiva, foi inevitável a precisão do domínio das tecnologias 
digitais como ferramenta cotidiana nas salas de aula virtuais e sobretudo, es-
tratégias para tratar os consequentes desafios. Tais se deram pela ausência de 
recursos, como a falta de acesso à internet e a não apropriação de computadores. 
É compreensível que o ensino remoto foi a solução para o momento, porém, 
em qualquer circunstância a educação deve ser um direito assegurado a todos, 
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como consta no Art. 205 da Constituição Federal de 1988 “A educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família” (BRASIL, 1988).  Nesse viés, nota-se a 
importância da implementação de políticas públicas, como também a utilização 
adequada de investimentos governamentais para a educação.

Outrossim, a pandemia também evidenciou aspectos educacionais que 
comumente não são expostos, como a indispensabilidade de qualificação profis-
sional, ancorada à transformação social. O ensino remoto expôs a insuficiência 
de conhecimentos dos educadores acerca das ferramentas digitais, suscitando a 
ensejo da busca de outros vieses para lidarem com o novo cotidiano. Assim, os 
professores foram levados a buscarem por formação, como por exemplo, em cur-
sos para habilidades tecnológicas das salas virtuais. Em algumas escolas no muni-
cípio de Lavras ocorreu a formação básica de tais conhecimentos aos profissionais 
atuantes. Não bastando, a formação foi ainda mais precisa para a criação de jogos, 
atividades online e outros meios que pudessem fomentar um ensino de qualidade.

Dessa forma, cabe pensar a respeito da formação inicial, uma vez que 
esses aspectos estarão ainda mais presentes no contexto das salas de aula, e os 
futuros profissionais, precisam ser capacitados para associar as ferramentas digi-
tais às suas práticas pedagógicas. Segundo Bonilla (2005), considerar essas afir-
mativas acerca da formação inicial ancorada aos recursos digitais, é assumir que

as tecnologias são tão importantes no processo de formação de professo-
res, quanto a língua materna, as metodologias, a psicologia, a sociologia, 
e todas as demais áreas que compõem o currículo de uma licenciatura em 
qualquer área do conhecimento, ou de um curso de formação continuada 
(BONILLA, 2005, p. 203).

Em consonância, Dourado (2015) ao pontuar acerca do desenvolvimento 
do profissional docente, mostra a importância do acompanhamento das inova-
ções tecnológicas e o desenvolvimento relativos ao conhecimento, à ciência e à 
tecnologia.  Na mesma direção, as autoras Marques e Caetano (2002) afirmam 
que a formação de professores atrelada ao uso das tecnologias digitais, conduz 
a práticas pedagógicas mais criativas e dinâmicas, incentivando a aprendizagem 
do aluno. Nascidos em uma era digital, os alunos estão acostumados a manusear 
distintas ferramentas digitais no dia-a-dia, portanto, se o professor as incorporar 
em suas práticas, propiciará facilidade e interesse aos sujeitos educandos, que 
conseguiram relacionar ao contexto social (MARQUES; CAETANO, 2002).

No entanto, não basta a simples incorporação desses meios tecnológicos 
no âmbito educacional, pois para uma aprendizagem qualificada o professor pre-
cisa planejar e propor boas intervenções, afinal, as ferramentas são apenas um 
elemento potencializador das práticas pedagógicas (MARQUES; CAETANO, 
2002). Nas palavras das autoras:
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Por isso, a escola deverá ter uma proposta pedagógica consistente e bem 
estruturada, onde o computador possa ser um auxiliar para o aluno, tor-
nando-se uma ferramenta que represente um diferencial, a busca de uma 
escola de qualidade. E a chave para a integração das tecnologias com o 
ensino é um bom planejamento. (MARQUES; CAETANO, 2002, p. 131)

No entanto, para essa preparação formativa, torna-se fundamental um 
trabalho de reflexão crítica, que leve o futuro professor a pensar sobre suas prá-
ticas, visualizando e utilizando as tecnologias como uma ferramenta essencial 
e assim vir, de fato, a utilizar-se dela de uma forma meticulosa e competente. 
Segundo Tardif  (2000), esse é caminho para uma formação inicial de qualidade, 
pois, para o autor, a formação docente está inteiramente ligada à capacidade de 
oportunizar aos graduandos a racionalização de sua prática. Ainda de acordo 
com o escritor, é necessário tratar sobre a formação docente evidenciando os de-
safios e necessidades da profissão e o saber-ser Tardif  (2000). Esses saberes dizem 
respeito não apenas a questões didáticas, mas também aos elementos que cercam 
seus alunos, que podem e devem nortear e qualificar sua prática pedagógica. 

Para além dessa formação reflexiva e crítica, Nóvoa (2009) traz à tona a 
necessidade de possibilitar aos licenciandos uma construção de saberes profis-
sionais atrelados à formação profissional, ou seja, no chão da escola. Para o au-
tor, ser um bom profissional implica ter bases formativas ancoradas a situações 
reais, onde os indivíduos tenham tido a possibilidade de manipular, questionar 
e aprender junto a pares experientes e, sendo futuro professor, aprender sobre 
e com os alunos. Se atrelarmos essas premissas ao momento vivenciado, com-
preenderemos que “os ambientes que existem nas universidades (no caso das 
licenciaturas) ou nas escolas (no caso da formação continuada) não são propí-
cios à formação dos professores no século XXI” (NÓVOA, 2019, p. 7), e assim 
agiremos considerando pedagogicamente, a sociedade altamente tecnológica 
em que vivemos. 

Destarte, os desafios da docência são inúmeros, sobretudo com as insegu-
ranças e mudanças geradas pelo ensino remoto, que levaram professores a refle-
tirem sobre novas metodologias de ensino e no planejamento das atividades. Em 
especial, universidades e professores do ensino superior, que tiveram a oportuni-
dade de, na prática, perceberem o quanto se faz necessário o ensino e utilização 
dos recursos digitais para a formação inicial de licenciandos. Não podemos mais 
mascarar ou negar que vivemos em uma era de alta tecnologia, possuímos recur-
sos e ferramentas que, utilizadas de forma qualitativas, podem somar educacio-
nalmente. Sendo assim, por esses, e tantos outros motivos que tornam os meios 
digitais uma potência para a prática pedagógica, sendo de suma importância o 
repensar acerca da formação inicial ancorada à tecnologia.
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3. Relato: A construção da profissionalidade docente aliado a recursos 
digitais: Potencialidades do Google meet no curso de Pedagogia presencial 
UFLA

No período pandêmico, a Universidade Federal de Lavras (UFLA), bus-
cando driblar os desafios e garantir a continuidade de uma formação significativa, 
ressignificou as formas de efetivação de ensino e aprendizagens nos cursos. Sendo 
assim, uma das medidas tomadas na instituição foi a adoção de aulas remotas, 
denominadas como ERE (Estudo remoto emergencial). A estratégia foi dar con-
tinuidade ao período letivo ancorando as práticas de ensino e aprendizagem aos 
recursos digitais, dessa maneira utilizou-se: roteiros de estudos, aulas expositivas 
e dialogadas, gravadas e/ou transmitidas por Webconferência. Para além, cabe 
pontuar que, as ações realizadas buscaram garantir a continuidade das atividades 
acadêmicas, todavia, devido a situação sanitária, os cursos presenciais fizeram uso 
dos meios digitais, ou seja, não se transformou em um ensino à distância. 

Visto a ressignificação, o curso de pedagogia presencial da universidade, se-
guindo as recomendações e em colaboração com docentes e discentes, se organizou 
por meio de aulas síncronas e assíncronas (a depender da turma). Para tanto, as au-
las eram gravadas ou transmitidas por meio do google meet, a manipulação da fer-
ramenta permitiu um ampliar da sala de aula, levando conteúdos de forma objetiva 
e de qualidade para os futuros pedagogos. A utilização do recurso disponibilizado 
pelo google permitiu não apenas a continuidade do ensino, mas também a com-
preensão da primazia da ferramenta para a melhoria da educação como um todo, 
ou seja, não apenas no ensino superior mas também na educação básica. 

As aulas, transmitidas via Plataforma do Google Meet, contava com 
vários recursos, todavia, os principais e mais utilizados nas aulas do curso de 
pedagogia eram as apresentações e compartilhamento de tela e a lousa intera-
tiva. Tais recursos, embora pareçam simples, utilizados de forma competente, 
permitiam com que os graduandos se apropriassem dos conteúdos, de forma di-
nâmica, possibilitando uma reflexão acerca do utilizar profissionalmente. Essa 
reflexão só era possível pois, além de assistir às aulas por meio da plataforma, 
os licenciandos utilizaram-a para apresentar seminários, ideias, textos e afins, 
fazendo com que manipulassem e, consequentemente, aprendessem as possibili-
dades e riquezas do trabalho pedagógico ancorado ao Google Meet. 

Essas ponderações e estudos sobre a utilização da tecnologia em sala de 
aula leva os futuros professores a qualificarem sua atuação profissional, pois não 
se restringem apenas aos livros, mas também considera novas ferramentas como 
potencializadores do ensino. Segundo Gatti (1993), a presença da tecnologia por si 
só não gera bons resultados, desse modo, faz-se crucial criar condições e estratégias 
para garantir que a junção entre tecnologia e educação se tornem, efetivamente, de 
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qualidade. Assim, nada mais coerente e, extremamente necessário, do que refletir 
acerca das possibilidades de ação e utilização dos recursos tecnológicos. 

Outrossim, um mecanismo que contribuiu para a constituição da profissiona-
lidade docente dos licenciandos, é a compreensão acerca dos riscos que permeiam 
o mundo digital. A pandemia evidenciou muitos aspectos positivos sobre a tecno-
logia, no entanto, com as configurações de ensino remoto, tanto alunos, quanto os 
professores da universidade, tiveram que se atentar às informações utilizadas nas 
redes e em especial na plataforma Google meet. A reflexão didática acerca do “como 
e o que fazer” com os meios digitais devemos, sempre, lembrarmos dos perigos que 
corremos ao utilizar, por exemplo, o recurso de gravação, o que pretendemos com a 
gravação e, profissionalmente, como devemos nos posicionar e agir. 

Com o término das aulas remotas, percebeu-se que, embora todas as difi-
culdades, os ganhos estavam em permitir que os licenciandos percebessem nos 
recursos digitais uma ferramenta de trabalho potente e necessária hodierna-
mente. Mesmo não sendo o objetivo central, pois, a estratégia do ERE buscava 
oportunizar a continuidade das aprendizagens nos cursos de ensino presencial. 
Porém, a utilização da tecnologia, em especial Google meet, fez com que, in-
diretamente os futuros professores construíssem uma identidade profissional 
ampla, crítica e significativa, na medida em que refletiam e manipulavam (para 
apresentações e diálogos) a plataforma. 

A pandemia nos evidenciou a urgência de, enquanto profissionais da edu-
cação, abrirmos nossa mente para ferramentas tão ricas como o Google Meet. A 
vista disso, torna-se primordial refletir sobre as contribuições de Freire (1996) que, 
ao tratar sobre a prática pedagógica, evidencia a necessidade do docente, perma-
nentemente, ressignificar e qualificar a sua atuação. Atualmente, é quase impos-
sível falar sobre essa ressignificação, sem considerar os recursos digitais como um 
instrumento de trabalho pedagógico indispensável. Como já mencionado, mesmo 
não sendo a proposta principal do curso de pedagogia da UFLA, ao realizar as au-
las remotas permitiu-se a constituição de sujeitos preparados para atuarem na edu-
cação básica ancorados à tecnologia, de forma competente, crítica e diversificada. 

4. Considerações finais 

Em síntese, os reflexos trazidos pelo período de ensino remoto impacta-
ram tanto positiva, quanto negativamente no meio educacional. Se por um lado 
os profissionais foram impulsionados a buscarem novos conhecimentos e ha-
bilidades para lidarem com as ferramentas digitais, por outro, foi demonstrada 
a necessidade de abrangência da educação acerca de novos recursos e metodo-
logias de ensino no meio digital. Nesse viés, enfatiza-se a relevância da forma-
ção inicial e continuada dos professores, já considerando o uso de metodologias 
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digitais, rumo a uma educação mais inclusiva e qualitativa. Isso se despende 
pela descoberta de meios digitais que irão revolucionar o campo educacional, de 
tal modo que tanto alunos quanto professores poderão se amparar em conheci-
mentos e saberes atualizados que acompanham o movimento e a transformação 
social.

Não tão só, cabe considerar que o ensino remoto trouxe à tona a carência 
de amparo e recursos tecnológicos aos alunos, visto que muitos foram impossi-
bilitados de acessar as aulas em tempo real e dificultosamente posteriormente. 
Estes aspectos foram perceptíveis ao longo das aulas ocorridas no curso de peda-
gogia presencial da universidade, que demonstrou uma face inédita para todos 
que estavam englobados em uma situação de cunho emergencial e que sobretu-
do, foram necessárias novas medidas para assegurar o acesso à educação. Nesse 
sentido, cabe refletirmos quais políticas têm sido implementadas e quais ações 
realizadas para incluir os discentes nessa nova era trazida pelo ensino remoto. 

Toda a conjuntura vivenciada demonstra que a formação inicial ofertada 
já tem um diferencial e foi ainda mais reforçada pela experiência do novo con-
texto educacional. Ou seja, os futuros pedagogos já estavam sendo preparados 
para lidarem com diferentes desafios e um novo modelo de ensino acarretado 
pela pandemia e o distanciamento social. Ao que tange a ferramenta do Google 
Meet, esta foi acessada por milhares de pessoas, demonstrando sua eficácia e 
possibilidade da aproximação online de alunos e professores para um objetivo, o 
compartilhamento de saberes. No entanto, demonstrou o regresso da educação 
por não a explorar de antemão a uma situação emergencial de distanciamento, 
o que traz à luz a necessidade de refletir sobre quais ferramentas podem ser uti-
lizadas em sala de aula.
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A RELAÇÃO DA PEDAGOGIA FREIRIANA COM O 
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1. Introdução 

Neto (2018), afirma que a sociedade contemporânea tem sido mar-
cada pelo uso das tecnologias digitais, que vêm estimulando novas formas 
de construção do conhecimento. No entanto, é válido ressaltar que ter aces-
so a uma grande gama de informações não se configura, necessariamente, 
em aprendizagem, já que para mesma ocorrer é necessário processar infor-
mações, estimular a criatividade e promover transformações sociais. Desse 
modo, surge a necessidade de criação de estratégias que promovam no aluno 
o pensamento crítico, a autonomia, a capacidade de inovar diante dos recur-
sos tecnológicos.

Diante disso, surgem novos papeis para professores e alunos no cená-
rio educacional, tornando coerente analisar essa nova demanda à luz da teo-
ria de Paulo Freire (2016), pois para o mesmo a formação docente deve ser 
permeada pela reflexão, pois através dela é possível promover uma prática 
educativa baseada na autonomia, algo fundamental para a educação do sécu-
lo XXI que visa preparar os discentes  para lidar com os avanços tecnológicos 
de forma crítica e autônoma diante da sociedade contemporânea. Para isso, 
é indispensável que o professor atue como mediador de conhecimento e não 
apenas, como detentor de conteúdo, transformando a educação autoritária 
e de via de mão única em uma educação democrática, transformadora e 
libertadora.

Assim, o presente trabalho visa correlacionar alguns pontos importan-
tes da teoria de Paulo Freire (2016) com a necessidade de novos papeis no 
cenário da educação decorrente da inserção das tecnologias no ensino. Pois, 
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para que a aprendizagem seja significativa, o professor deve desconstruir a 
visão tradicional e bancária. 

Desse modo, a metodologia utilizada na produção desse trabalho cor-
responde a uma revisão bibliográfica e qualitativa embasada na utilização de 
ideias centrais do livro Pedagogia da autonomia de Paulo Freire (2016), como: 
autonomia, respeito aos saberes dos educandos, ensinar exige ética, ensinar exi-
ge rejeição a qualquer forma de discriminação e ensinar exige a convicção de 
mudança. Tais ideias do autor foram categorizadas e correlacionadas com os es-
tudos de caso de dois artigos que utilizaram recursos tecnológicos digitais como 
ferramentas de ensino.

Portanto, a pesquisa correlaciona algumas ideias de freire com o uso da 
tecnologia em sala de aula, torna-se extremamente válida no contexto em que 
o ensino EAD exige postura cada vez mais dinâmica, inovadora transforma-
dora de ensino.

2. Desenvolvimento

2.1. Novos papeis para atores do cenário educacional

Neto (2018), afirma que é preciso refletir sobre os novos papeis dos docen-
tes e discentes no cenário educacional, pois as práticas pedagógicas devem ser 
alinhadas ao planejamento pedagógico para uso da tecnologia como ferramenta 
a ser utilizada na educação. Vive-se uma época de novas exigências no processo 
ensino e aprendizagem.

Ainda segundo Neto (2018), as transformações pelas quais a educação 
passa, na atualidade, surgem,  porque o acesso à informação depende, cada vez 
menos, do professor, haja vista a facilidade de acesso ao conteúdo por meio dos 
diferentes meios eletrônicos como computador, celulares, smartfones, entre ou-
tros, de maneira rápida, independentemente, do local.  Desse modo, o professor 
precisa deixar de ser mero repetidor de conteúdo para ser tutor que oriente e es-
timule o aluno a processar as informações de maneira significativa, estimulando, 
por sua vez, a aprendizagem legítima.

Moran, Masette e Behrens (2010) apud Neto (2018), afirmam que os 
papeis do professor no cenário atual de uso das tecnologias na educação são: 
1)orientador e mediador intelectual, pois orienta o aluno na busca de infor-
mações mais significativas;2) orientador e mediador emocional, já que além 
de promover a motivação dos alunos, o professor tem o papel de estimular um 
ensino autêntico e empático;3) orientador e mediador gerencial e comunica-
dor, porque deve atuar como organizador de atividades e  de avaliações, no 
intuito  de desenvolver uma maior interação entre a educação e a tecnologia; 
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4) orientador ético, visando atitudes educacionais baseadas na colaboração e 
cooperação entre as pessoas.

Assim, e inegável a necessidade da modificação da postura do professor 
diante da educação e da inserção das tecnologias, pois hoje há uma gama mui-
to grande de informações, no entanto isso não significa que os alunos estejam 
mais inteligentes, ao contrário, às vezes, os mesmos não conseguem processar 
de forma crítica e autêntica essa quantidade de informações, o que faz com 
que as mesmas não se configurem na aquisição de um conhecimento genuíno 
e sólido. 

2.2. Paulo Freire e o ensino tecnológico

Diante da necessidade de mudança da postura do professor com a in-
serção das tecnologias, tornou-se relevante estudar alguns conceitos chaves do 
livro Pedagogia da autonomia de Paulo Freire (2016), como: 1) Autonomia- 
A pedagogia da autonomia estimula uma pratica docente que valoriza as-
pectos da dimensão social na formação humana, pois Paulo Freire acredita 
que a educação deve ser uma prática humanizada. Dessa maneira, para o 
autor é fundamental o respeito à autonomia do ser educando, criança, jovens 
e adultos. O professor autoritário desrespeita a autonomia do aluno, nega 
a liberdade desse de se recriar e reformular maneiras próprias de aprender 
e se relacionar com o mundo. Ensinar é mais que treinar, repetidamente, o 
aluno para realização de uma tarefa, mas formá-lo como cidadão consciente 
para lidar com o mundo de maneira justa e ética. 2) Respeito aos saberes dos 
educandos- É necessário que o professor respeite os saberes construídos so-
cialmente nas práticas comunitárias dos alunos, porque esses darão base pra 
discursões de assuntos a serem ministrados em sala de aula. Isso, tornará as 
aulas mais interessantes aos alunos, além de estimular a participação deles 
na construção do conhecimento, haja vista que todos têm algo para discutir. 
Desse modo, será possível correlacionar a realidade concreta do aluno com as 
disciplinas a serem ensinadas, promovendo a capacidade de autorreflexão dos 
alunos, diante da realidade vivida.

Ainda segundo Paulo Freire (2016), 3) ensinar exige ética- a prática edu-
cativa tem que ser necessariamente ética. Por isso, para o autor transformar 
a experiência educativa em puro treinamento técnico é desvalorizar a educa-
ção em prol da formação moral do educando por desconsiderar a capacida-
de humana de tomar decisões, reconstruir pensamentos e reformular novas 
ideias. 4) ensinar exige rejeição a qualquer forma de discriminação- segundo 
a pedagogia freiriana, o preconceito contra raça, classe, gênero, entre outros 
é uma maneira de negar a democracia. Assim, o professor deverá, na prática 
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pedagógica, desconstruir juntamente com os alunos qualquer preconceito re-
passado culturalmente, sem embasamento no pensamento crítico e libertador, 
formando, dessa maneira, cidadãos que desejem e lutem por uma sociedade 
mais livre, justa e igualitária.

Enfim, o último conceito Freiriano categorizado é 5) ensinar exige a 
convicção de mudança- Para Freire o ato de ensinar não pode ser considerado 
como algo fixo, mas dinâmico e transformador. O professor deve estar sempre 
disposto a mudar suas estratégias pedagógicas, haja vista que cada momento 
no ensinar é único porque tudo se transforma, o tempo inteiro. Assim, o pro-
fessor deve ser um mediador de conhecimento que estimule a transformação, 
fazendo o aluno compreender o mundo, por meio de atitudes mais conscien-
tes, reflexivas e críticas.

Dessa maneira, o professor por meio das ferramentas tecnológicas é ca-
paz de mediar o conhecimento, promovendo uma aprendizagem autônoma, 
embasada no respeito, na ética e na não discriminação, estimulando momen-
tos de reflexão e criticidade, levando à aprendizagem significativa. Para isso, 
é necessário que o professor utilize as tecnologias em prol da transformação 
do ensino, pois é sabido que por meio dessas ferramentas é possível mobilizar 
vários recursos como áudio, vídeo, robótica, música, arte, entre outros que es-
timulam o pensamento crítico e transformador.  Mas, o professor na realização 
de tal ensino deve, antes de tudo, realizar o planejamento estratégico visando 
utilizar a tecnologia em prol da educação significativa.

2.3. Artigos analisados 

Os dois artigos na tabela 1, abaixo são estudos de caso, sobre a utilização 
das tecnologias no ensino e aprendizagem.  Os mesmos foram analisados de 
acordo com as categorias decorrentes da análise da teoria de Paulo Freire (2016):
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Tabela 1:Artigos Analisados

Nº Artigos Descrição dos artigos

Categorias identifi-
cadas nas metodolo-
gias de ensino utili-
zadas nos artigos.

1

Título: USO DE 
TECNOLOGIAS 
EM SALA DE 
AULA: UM 
ESTUDO DE 
CASO COM 
ALUNOS E 
PROFESSORES 
DOS ANOS  
FINAIS DO 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
NO MUNICÍPIO 
DE SANTIAGO-RS

Autores:
Margarete 
Senhorinho Batista
Thais Andrea 
Baldissera

Ano:sn

O estudo baseou-se na aplicação de 
questionários para 30 alunos de faixa 
etária entre 11 e 16 anos de diferen-
tes séries dos anos finais do ensino 
fundamental.
O questionário utilizado com estudan-
tes visava verificar as opiniões dos mes-
mos em relação ao uso de computado-
res em sala de aula.
Os alunos consideram o uso da tecnolo-
gia como motivador para aprendizagem.

O questionário usado com os 6 profes-
sores versava sobre o tema  o uso de 
tecnologia no ambiente escolar e os re-
cursos tecnológicos mais utilizados em 
sala de aula.

Com a pesquisa foi observado que to-
dos os estudantes tem acesso à internet, 
pois a própria escola oportunizava aos 
alunos o uso dessa ferramenta, fazendo 
parte do cotidiano deles.
Na pesquisa se observou que 60% utili-
zavam a internet em sites de relaciona-
mento e 56,7% para escutar músicas.
Enquanto, todos os professores conside-
ravam os recursos tecnológicos eficazes 
para o ensino, no entanto enfatizavam 
o planejamento como algo fundamental 
na utilização da mesma. Para eles, o uso 
da tecnologia promove encantamento 
no ensino, promovendo uma mudança 
significativa no ensino. Todos os pro-
fessores afirmaram utilizar a tecnologia 
em sala de aula.

No entanto os pesquisadores obser-
varam que as ferramentas são usadas 
ainda de maneira superficial não pro-
movendo a aprendizagem autônoma e 
significativa.

ensinar exige 
a convicção de 
mudança.

obs1: apesar de os 
professores consi-
derarem importante 
o uso da tecnologia 
observou-se uma 
dificuldade de os 
mesmos utilizá-la 
em prol da aprendi-
zagem e autônoma 
libertadora.

Obs2: os pesqui-
sadores identifica-
ram a necessidade 
de uma formação 
continuada para os 
professores, pois a 
reflexão é importan-
tíssima para prática 
do professor no in-
tuito de que haja a 
transformação legiti-
ma no ensino.

Obs3: apesar dos 
desafios enfrentados 
pela educação em 
utilizar as tecnolo-
gias de forma rele-
vante no ensino, os 
pesquisadores consi-
deram relevantes fer-
ramentas para estra-
tégias pedagógicas.
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2

Título:
LUZ, 
SMARTPHONE, 
AÇÃO! O USO 
DO APLICATIVO 
ESTÚDIO STOP 
MOTION NA 
ALFABETIZAÇÃO

Autores: Aparecida 
Letícia Oliveira 
Mota
Marla Lobôsco 
Pinto

Ano;2017

A pesquisa ocorreu em uma escola 
pública da rede federal de ensino, loca-
lizada na zona norte do Rio de Janeiro, 
com 20 alunos do 1º ano do ensino 
fundamental com faixa etária entre 6 e 
7 anos.

O estudo baseou-se nos registros escri-
tos e fotografias sobre narrativas produ-
zidas pelos alunos em tablets e  smart-
fones, utilizando o aplicativo Estúdio 
stop Motion para que o próprios alunos 
editassem os vídeos.
Assim, os pesquisadores utilizaram 
a técnica de observação participante, 
sendo o professor o principal sujeito a 
ser observado no processo de interação 
com alunos, no decorrer da construção 
dos vídeos.
Os alunos foram estimulados a produ-
zir vídeos que falassem sobre uma vida 
mais saudável, partindo da análise do 
que eles consumiam na merenda esco-
lar. Afinal, os mesmos constataram que 
os lanches consumidos não eram sau-
dáveis. Durante o processo de constru-
ção do curta metragem os alunos foram 
estimulados das mais diversas formas, 
por meio da escrita, das artes plásticas 
e visuais, da expressão corporal, da 
contação e criação de histórias.
Os pesquisadores observaram durante 
a criação do vídeo pelos alunos, que 
os mesmos se mostravam envolvidos, 
motivados, empenhados e curiosos. 
Enquanto, os professores realizaram 
diversas interversões mediando o co-
nhecimento produzido pelos alunos.

Autonomia
Respeito aos sabe-
res dos educandos

ensinar exige ética

ensinar exige rejei-
ção a qualquer for-
ma de discriminação

ensinar exige 
a convicção de 
mudança

obs1:os pesquisado-
res concluíram que 
a intervenção reali-
zada foi de enorme 
valia para os alunos, 
pois todos se senti-
ram capazes e autô-
nomos no processo 
de construção de seu 
conhecimento. Para 
os pesquisadores 
o principal papel 
das tecnologias nas 
escolas é provar ao 
aluno que ele não é 
um sujeito passivo 
no processo de ensi-
no e aprendizagem, 
mas construtor de 
diversos saberes. Isso 
parte da capacidade 
do professor em 
considerar crianças e 
jovens da atualidade 
como nativos digi-
tais. Não ignorar a 
realidade em que o 
aluno está inserido 
no processo ensino e 
aprendizagem.

Fonte: Os autores.

Levando em consideração a tabela 1, observa-se que o primeiro artigo 
analisado: “Uso de Tecnologias em sala de aula: um estudo de caso com alunos 
e professores dos anos finais do ensino fundamental no município de Santiago-
Rs”, que apesar da convicção de professores e alunos de que a tecnologia promo-
ve aprendizagem significativa há uma dificuldade dos professores em utilizá-la 
de maneira estratégica no intuito de promover a aprendizagem significativa. Isso 



DeiviD Alex Dos sAntos | ADelene De souzA | HerikA CristinA oliveirA DA CostA

(orgAnizADores)

440

ocorre porque o uso da tecnologia em sala de aula, contraria a visão tradicional 
de ensino, ou seja, para utilizá-la de maneira eficaz em sala de aula, o professor 
terá que possuir atitudes que promovam, autonomia do educando, Respeito aos 
saberes dos educandos, ética, rejeição à discriminação e convicção de mudança. 
Apesar de ser observada a convicção de mudança em relação ao uso da tecno-
logia no ensino, pois os professores consideravam a mesma como ferramenta 
eficaz para o processo de aprendizagem, os pesquisadores identificaram a ne-
cessidade de formação continuada, pois a utilização da tecnologia se mostrou 
ineficaz para uma aprendizagem significativa nesse estudo de caso devido à falta 
de qualificação dos professores em relação ao uso pedagógico da tecnologia.

Segundo, Moran, Masette e Behrens (2010) apud Neto (2018), a contempo-
raneidade e o uso das tecnologias da educação no ensino exigem do professor uma 
postura diferente da pregada na educação tradicional. O professor não é mais o 
detentor do conhecimento, mas sim um orientador e mediador do conhecimento 
e das emoções dos alunos, pois além de promover a motivação dos mesmos tem o 
papel de estimular um ensino autêntico e empático. Além disso, o professor deve 
ser orientador e mediador gerencial comunicacional, porque deve atuar como 
organizador de atividades e de avaliações, no intuito de desenvolver uma maior 
interação entre a educação e a tecnologia e por fim, um orientador ético, visan-
do atitudes educacionais baseadas na colaboração e cooperação entre as pessoas. 
Algo que infelizmente não foi observado no primeiro artigo analisado.

Apesar de os pesquisadores terem observado o uso frequente da internet 
pelos alunos para acessar sites de relacionamento e escutar músicas não foi ob-
servado, na maioria dos casos, o uso da tecnologia como ferramenta de constru-
ção do conhecimento, mas sim de lazer. A escola oferece aos alunos computa-
dores e internet que são utilizados pelos professores dentro de uma perspectiva 
tradicional devido à falta de formação em prol do uso dessa tecnologia.

Entretanto, no segundo artigo: Luz, smartphone, ação! o uso do aplica-
tivo estúdio stop motion na alfabetização”, observou-se um enfoque diferente 
no uso da tecnologia. Nele foi identificado o ensino baseado nas teorias defen-
didas por Paulo freire (2016). Observa-se a valorização da Autonomia do aluno 
no processo de ensino e aprendizagem, pois os alunos foram estimulados, pelo 
professor mediador, a produzirem um vídeo sobre um projeto de vida saudável. 
Os mesmos passaram a produzir o vídeo com base em seus conhecimentos an-
teriores e sua realidade vivida, nesse ponto podemos dizer que houve o respeito 
ao saber do aluno.

Outro ponto que vale ressaltar do segundo artigo analisado e o entusiasmo 
e a motivação observada pelos pesquisadores na realização da tarefa por parte dos 
alunos. Isso mostra a importância da liberdade na construção do conhecimento, 
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perpassando pelo respeito ético que se tem pelo aluno, como ser capaz de se auto 
inventar por meio do conhecimento. Além disso, foi observada a criticidade do 
aluno, advinda da sua própria atividade intelectual, pois através do vídeo que ela-
boraram observaram que não se alimentavam de forma saudável.  Segundo Paulo 
Freire (2016) a educação significativa e a libertadora devem produzir conscienti-
zação e autonomia diante da realidade vivida pelos alunos.

Gráfico 1:Categorias encontradas.

Fonte: Os autores.

No artigo 1 não foram encontradas estratégias educacionais para lidar 
com a tecnologia como ferramenta do processo de ensino e aprendizagem, pois 
a única categoria que pode ser atribuída ao estudo em tela é a Convicção de mu-
dança, pois professores e alunos consideravam o uso da tecnologia importante. 
No entanto, foi verificado a dificuldade em concretizar tal objetivo, já que a 
tecnologia era utilizada, pelos alunos, mais para fins estranhos ao da educação.

No artigo2, foi observada a utilização de estratégias educacionais bem de-
finidas no uso da tecnologia. Esse fato pode ter propiciado a identificação das 
cinco categorias retiradas do livro de Paulo Freire (2016): autonomia, respeito aos 
saberes do educando, ensinar exige ética, ensinar exige rejeição a qualquer forma 
de discriminação e ensinar exige convicção de mudança. Isso mostra que a sim-
ples inserção da tecnologia no ambiente escolar não promove uma modificação 
qualitativa do aluno, pois ela perpassa pela qualificação do professor em mediar e 
criar estratégias pedagógicas de utilização das tecnologias de forma significativa.
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3. Considerações finais 

É inegável a necessidade da inserção das tecnologias como ferramentas 
legítimas de aprendizagem e ensino. Pois, as mesmas já fazem parte do cotidiano 
dos alunos, sendo impossível renegá-las no processo educacional. No entanto, 
é sabido que, somente, inseri-las , sem estratégia pedagógica, não surtirá efeito 
significativo na educação porque elas necessitam ser empregadas dentro de um 
contexto inovador de ensino, baseadas na autonomia, no respeito dos saberes 
do educando, na ética,  na não discriminação e na convicção de que o ensino 
promova transformação social.

Dessa forma, sabe-se que apesar de muitas escolas públicas e privadas 
terem acesso às tecnologias, as mesmas, nem sempre, estão preparadas para li-
dar com essa inovação, ensinando da mesma maneira que ensinavam antes da 
inserção das mesmas, levando a um ensino enfadonho, desmotivador e rotineiro.

É preciso que os professores sejam preparados para essa nova realidade de 
inserção de tecnologias no ambiente escolar para que possam mediar de forma 
criativa, crítica e transformadora.
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POSFÁCIO

Este E-book buscou reunir pesquisas teórico e práticas que procuraram 
promover mudanças e avanços na forma como as pessoas olham e desenvol-
vem teorias, métodos e descobertas baseadas em evidências para melhorar o 
aprendizado e as práticas de ensino e aprendizagem tendo a Educação como 
perspectiva. A missão do e-book Educação em Perspectiva: reflexões entre a 
Teoria e a Prática foi estimular e divulgar a produção científica no campo da 
Educação, propondo interfaces de saberes com instituições locais, regionais, na-
cionais e internacionais. Visou ainda a qualificação da pesquisa em Educação, 
frente às crescentes exigências das questões educacionais no país e no mundo, 
abrangendo suas diversas esferas, tempos e espaços. Pesquisadores, acadêmicos, 
professores, administradores, especialistas, estudantes de graduação, mestrado 
e doutorado foram convidados a enviar manuscritos das pesquisas que desen-
volveram, fornecendo referências importantes para o avanço e disseminação de 
resultados de pesquisa que apoiam pesquisas de alto nível nas áreas de Educação 
e Pesquisa em Ciências Sociais. Incluiu capítulos sobre investigações empíricas e 
originais, textos de reflexão teórica inéditos que contribuíram para o avanço do 
conhecimento em temáticas como inclusão social, cidadania, direitos humanos; 
políticas, educação especial, educação e tecnologia, organização escolar; peda-
gogia e educação formal, não formal e informal; e capítulos de interface entre 
estas e outras áreas afins à da Educação.

Deivid Alex dos Santos

05 de Julho de 2022.
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