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PREFÁCIO

Prezados leitores, prezadas leitoras, saudações!
Otimismo, esperança, transformação, inovação e regeneração: eis algumas 

palavras-chave que delineiam os artigos da obra: “A PRÁXIS PEDAGÓGICA 
NA CONTEMPORANEIDADE: tecnologias, inclusão e avanços na educação 
dialética para a consolidação do processo de ensino-aprendizagem”. Os assun-
tos abordados em cada capítulo são deveras diversificados, porém condizentes 
com a temática em pauta, estando os mesmos ordenados, sequencialmente, de 
maneira lógica, didática e metodológica; visando assim um encadeamento de 
ideias, opiniões, pensamentos, concepções, pontos de vista, teorizações científi-
cas e análises crítico-reflexivas.

A prática pedagógica na contemporaneidade tem sido influenciada de 
forma significativa pela tecnologia, bem como pela necessidade de inclusão de 
todos os alunos, independentemente de suas características individuais. Essa 
mudança tem exigido dos educadores uma reflexão sobre a forma como a edu-
cação é concebida e ministrada, bem como uma atualização constante sobre as 
novas tecnologias e metodologias que surgem.

Pensar, fazer e viver Educação é (sempre) necessário. Não importa se isto 
ocorre de modo teórico, prático ou teórico-prático. O fundamental é contextua-
lizar, redimensionar e ressignificar os processos de ensino e de aprendizagem, 
principalmente no âmbito educativo escolar. Para isto, há inúmeras possibilida-
des, potencialidades e perspectivas, mas também algumas limitações (ranços/
obstáculos/entraves) e um cabedal de desafios (pessoais, coletivos, escolares, 
acadêmicos, paradigmáticos, epistemológicos, culturais, éticos, filosóficos, so-
ciológicos, históricos, contextuais, circunstanciais, didáticos, pedagógicos e tec-
nológicos) a serem enfrentados e, principalmente, superados.

A tecnologia tem se mostrado um importante aliado na educação, permi-
tindo o acesso a informações em tempo real e a utilização de recursos multimí-
dia para tornar o processo de ensino mais dinâmico e interessante. 

Para melhor atender educadores e educandos, evidencia-se a importância 
de compreender as particularidades do processo educativo que contextualizam 
“a práxis pedagógica na contemporaneidade: tecnologias, inclusão e avanços na 
educação dialética para a consolidação do processo de ensino-aprendizagem”, 
por serem influentes em constante transformação. O processo ensino-aprendiza-
gem, atual, visando ao futuro, deve concretizar implicações como empatia, proa-
tividade e, sobretudo, sensibilizações em humanização. Não sendo a educação 
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um processo inerte, é preciso que seja desenvolvida respeitando à alteridade, às 
vivências singulares de cada indivíduo, além de ser desenvolvida sob orientação 
do entendimento das particularidades cognoscentes dos sujeitos, como também 
suas primordialidades para a construção da malha sociopolítica do ensino.

As projeções da obra refletem que o processo educativo deve, antes de 
tudo, possuir um significado compreensivo às dimensões que compõem os sujei-
tos sociais. Isso porque, segundo ele, a aprendizagem significativa é um processo 
em que os individuos inter-relacionam novos conhecimentos, a partir de uma 
forma não coercitiva e substantiva com estruturas que entendam a importân-
cia das dimensões socioeducacionais dos estudantes para a formação de sujei-
tos cognoscentes. Assim, é fundamental a aceitação de tais circunstâncias, que, 
antes de tudo, representa aceitar e correlacionar os conhecimentos prévios dos 
discentes para, portanto, construir uma rede de conhecimentos dinâmica e asso-
ciativa entre as realidades psicossociais e educacionais dos individuos.

O passado é pretérito (sem a pretensão de causar redundância linguísti-
ca!). Urgente se faz agir com harmonia, equilíbrio, ponderação, compromisso 
e responsabilidade no momento presente, agora, a fim de melhorar de modo 
qualitativo e quantitativo a realidade objetiva existencial concreta e preparar o 
futuro vindouro. Por tanto, evidenciamos que a tecnologia tem possibilitado a 
inclusão de alunos com necessidades especiais, permitindo a adaptação de ma-
teriais e a utilização de recursos que antes não estavam disponíveis. 

A educação é compreendida como intermédio na essência da prática so-
cial global. A prática social, portanto, se coloca como ponto de partida e o ponto 
de chegada do exercício educativo. Assim, transcorre um método pedagógico 
que parte da prática social em que professor e aluno se encontram igualmente 
inseridos, porém, ocupando posições distintas, conjuntura para que travem uma 
relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução das problema-
tizações impostas pela prática social, dispor os instrumentos teóricos e práticos 
para sua compreensão e solução e viabilizar sua incorporação como elementos 
integrantes da própria vida dos indivíduos.

A relação da educação contemporânea com a tecnologia é transforma-
dora, tendo em vista que o docente pode qualificar sua aula através das me-
todologias que estimulem a participação dos alunos, através da utilização das 
tecnologias digitais, que fazem os alunos se envolverem com atividade que os 
obriga a refletir sobre os conhecimentos e como utilizá-los na prática, avaliar a 
compreensão e habilidade

A inclusão também tem sido um importante avanço na educação con-
temporânea, na medida em que busca garantir o acesso de todos os alunos ao 
processo de ensino-aprendizagem, independentemente de suas limitações ou 
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características individuais. Isso implica em uma mudança na forma como a edu-
cação é concebida, passando a considerar as diferenças individuais como opor-
tunidades para a construção de conhecimento coletivo.

Percebe-se, atualmente, que um dos principais fatores de desenvolvimen-
to humano, questão fundamental e urgente, é, sem dúvida, a sensibilização e 
a habilitação de recursos humanos. Isso porque, a partir da consolidação dos 
fluxos materiais e imateriais, os recursos tecnológicos estão, cada vez mais, in-
seridos na multidimensionalidade da sociedade, de outro modo, os recursos tec-
nológicos estão inseridos não somente na forma de vivenciar as dimensões da 
sociedade, mas principalmente na forma de inserção na comunidade. Assim, 
as implicações decorrentes da sensibilização de desenvolvimento humano são 
essenciais para que a sociedade, especialmente a brasileira, possa conviver com 
a era da informação e da tecnologia.

Na contemporaneidade das sociedades democráticas, é evidente que siste-
mas educacionais que priorizam e integram, fortemente, programas de sensibiliza-
ção e de habilitação de recursos humanos têm comunidades menos desiguais, por-
quanto têm a plenitude dos seus direitos respeitada e vivenciam maior estabilidade 
econômica. Justamente porque, tal progresso baseia-se, especialmente, na com-
preensão que é necessário um ensinar que integre as dimensões tecnológicas para 
que, dessa forma, a circulação de informações, cada vez mais rápida e presente, 
possa ser melhor aproveitada, por meio do uso ostensivo de recursos tecnológicos.

A educação dialética tem se mostrado uma importante ferramenta para 
a consolidação do processo de ensino-aprendizagem, na medida em que bus-
ca promover o diálogo entre educadores e alunos, bem como a reflexão crítica 
sobre os conteúdos trabalhados. Essa abordagem implica em uma mudança na 
postura dos educadores, que passam a atuar como mediadores do processo de 
aprendizagem, e dos alunos, que passam a assumir um papel ativo na constru-
ção do conhecimento.

E, certamente, esta belíssima miscelânea científica em muito pode contri-
buir neste sentido, com eficácia e eficiência. Daí ser um livro para ser lido, relido 
ou trelido, divulgado, comentado, indicado, recomendado, referenciado e utili-
zado por todos(as) os(as) profissionais do campo educacional que se dedicam 
ao ensino e à pesquisa científica, compreendendo, não apenas como um mero 
“slogan pedagógico”, mas de fato e de verdade, que a EDUCAÇÃO sempre foi, 
continua sendo e para sempre será a base de tudo.

O processo de ensino-aprendizagem deve abarcar as novas formas de vi-
venciar e de integrar-se na sociedade. Dessa maneira, a “era do conhecimen-
to e da tecnologia” representa a expressão-mor das transformações nas formas 
de disseminar e de apreender conhecimento. Além disso, tais transformações 
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devem ser compreendidas sobre a perspectiva humanizada, de outro modo, é ne-
cessário que a capacitação tecnológica integre outras dimensões humanas, como 
resiliência, criticidade, empatia, paciência e outras. Por isso, é fundamental que 
tal perspectiva seja incluída no processo de ensino, já que, constantemente, são 
desenvolvidos novos recursos tecnológicos, isto significa, a negligência dessas 
habilidades significa um fator de vulnerabilidade, uma vez que, nessa era, a não 
habilitação tecnológica, social e humana, que devem ser entendidas como com-
plementares no processo de ensino, não raro, implica uma maior inviabilidade 
em integrar-se na sociedade.

A prática pedagógica na contemporaneidade tem sido influenciada por 
tecnologias, inclusão e avanços na educação dialética, o que tem exigido dos 
educadores uma constante atualização e reflexão sobre sua prática. A utilização 
dessas ferramentas tem potencial para tornar o processo de ensino-aprendiza-
gem mais dinâmico, interessante e inclusivo, garantindo a construção de conhe-
cimento coletivo e crítico. 

Infere-se, portanto, que é fundamental a construção de uma educação que 
se preocupe não somente em disseminar conhecimento ou, até, avaliar numeri-
camente um aluno, mas principalmente que compreenda a relevância da dimen-
são humana do ensinar para a existência social do indivíduo. Assim, é primor-
dial a complementaridade entre as dimensões epistemológicas e humanas, isto 
é, compreender que fatores sociais, tais como empatia, solidariedade, resiliência, 
alteridade, respeito e outros, são complementares para um processo educativo 
que se baseie em ensinar para a sustentabilidade, para a tecnologia, para a critici-
dade, para a aceitação do próximo e, por conseguinte, para a coletividade. Quiçá 
que isto possa ser apreendido e efetivado na educação brasileira! 

Sem mais delongas, desejamos sinceramente a todos(as) os(as) leitores(as) 
desta obra conquistas, empreendimentos, sucessos e felicidades. 

Cordiais abraços e em breve estaremos juntos em 
novos caminhos rumo ao conhecimento!!!

Ailton Batista de Albuquerque Junior 
Bruna Beatriz da Rocha
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A MULTIPLICIDADE DO LETRAMENTO E A 
ALFABETIZAÇÃO NUM CONTEXTO 
SOCIAL E POLÍTICO: UM ESTUDO 

DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Giovane Batista Silva1

1. Introdução

As concepções populares sustentam que a alfabetização tem alguns tipos 
de “efeito”, que proporciona àqueles que se tornam alfabetizados com melhores 
perspectivas de emprego e/ou capacitação. 

Em suas louváveis   tentativas de angariar apoio monetário internacional 
para programas de alfabetização, as publicações de desenvolvimento também 
sugerem que “benefícios de conferências” de alfabetização, como oportunidades 
de emprego e/ou engajamento político (SOUZA, 2019, p.138-157).

Grande parte da literatura sobre alfabetização sugere que os alunos se 
tornam “empoderados2” através de um aumento na autoestima - isto é, que o 
aumento da autoestima é da alfabetização, e que, por sua vez, pode resultar em 
algum tipo de desenvolvimento político. 

Uma abordagem sociocultural questionaria se qualquer noção de alfabe-
tização pode ficar “fora de qualquer sistema particular’’, e certamente argumen-
tam que as tarefas de alfabetização raramente têm a mesma “significado” para 
as pessoas dentro da mesma sociedade, muito menos em contextos nacionais e 
culturais (ARAÚJO, 2018, p.431-457).

Em segundo lugar, situado firmemente dentro de uma visão da alfabeti-
zação como habilidades cognitivas, avaliações de alfabetização mais recentes 
que medem “níveis” de alfabetização mantém uma noção desenvolvimentista 
de “estágios” ou “níveis” aquisição de alfabetização.

1 Mestrando em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Minas 
Gerais, Brasil; Professor do Ensino Fundamental I e II e Analista Pedagógico, da Rede 
Municipal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil; Membro do Grupo de Pesquisas Transdis-
ciplinares e Acadêmicas em Linguística Aplicada (PeTALA-UFU). E-mail: batistapedago-
go@gmail.com.

2 Em referência ao termo “empoderamento”, o mesmo refere-se ao indivíduo ou grupos que 
têm controle sobre suas próprias vidas e decisões, bem como acesso a recursos e oportuni-
dades que lhes permitam alcançar seus objetivos e aspirações.
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Essa visão prioriza a forma sobre o significado, assumindo que a com-
preensibilidade da linguagem se deve à complexidade e não ao conteúdo. 
Assume uma ligação estável entre habilidade e texto. A noção de uma hierarquia 
de habilidades, tão prevalente em pedagogia e política de alfabetização contem-
porânea (MELLO, 2012).

Um problema com pesquisas que afirmam que a alfabetização produz 
mais - valia ou corolário3 é que tende a tratar a alfabetização, e a escolarização 
porque muitas vezes é adquirido, como uma caixa preta: porque os estudos de-
pendem de grandes conjuntos de dados agregados, eles não consideram o tipo 
de letramento adquirido, nem investigam os processos de nível escolar pelos 
quais resultados são supostamente produzidos. 

A pesquisa métodos praticamente exigem que os estudos empreguem no-
ções autônomas de letramento como independentes de contexto social. A pes-
quisa etnográfica fornece a solução metodológica para esta lacuna. 

Os etnógrafos4 assumem uma abordagem mais cética ao tema de alfabetiza-
ção e desenvolvimento, examinando a política cultural de definir a alfabetização (ou 
desenvolvimento), de alfabetizar e de reivindicar “resultados” para a alfabetização. 

Além disso, socioculturais estudiosos se concentram mais nos tipos de 
alfabetização que estão sendo empregados pelas pessoas, os significados com 
que eles estão impregnados, e as maneiras pelas quais as práticas de letramento 
participam de estruturas de poder maiores (BERTOLDI, 2020).

Este artigo considera as reivindicações políticas contemporâneas sobre “o 
que é a alfabetização” e “o que a alfabetização faz”. Analisa em profundidade as 
maneiras pelas quais os discursos de desenvolvimento definem a alfabetização e 
as reivindicações feitas nos discursos de desenvolvimento sobre as “consequên-
cias” da alfabetização para o desenvolvimento econômico e político. 

Para que os objetivos deste estudo fossem alcançados, foi realizado um estu-
do de revisão bibliográfica, de cunho exploratório e descritivo. Foi utilizado como 
material de referência: monografias, dissertações e teses, artigos e livros relaciona-
dos ao tema proposto. Foi selecionado os trabalhos que mais se relacionavam com 
o tema proposto, e assim foi feita uma biblioteca digital com este material. 

Logo, os materiais foram estudados e utilizados como material de referên-
cia para esta pesquisa. 

3 O corolário é uma conclusão lógica que se segue de uma proposição anteriormente estabe-
lecida ou de uma sentença.

4 Etnógrafos são pesquisadores que estudam as culturas e sociedades humanas por meio 
da observação e análise direta de práticas, comportamentos, valores e crenças de grupos 
sociais específicos. A etnografia é uma metodologia de pesquisa que busca compreender 
as formas como as pessoas vivem e se relacionam em contextos culturais diversos.
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2. Desenvolvimento

2.1 Conceitos de orientação

Muito do discurso de desenvolvimento contemporâneo sobre alfabetiza-
ção constitui o que o antropólogo Brian Street (1984) chamou de modelo autô-
nomo de alfabetização. o modelo autônomo de alfabetização trata a alfabetiza-
ção como independente do contexto social, uma variável cujas consequências 
para a sociedade e a cognição podem ser derivadas de seu caráter intrínseco. O 
modelo autônomo é realmente mais como um feixe de crenças ou ideologias 
sobre a natureza da alfabetização (GONTIJO, 2012). 

As ideologias autônomas tendem a conceituar a alfabetização como uma 
habilidade aprendida gradualmente à medida que o indivíduo se move através 
de estágios universais de desenvolvimento cognitivo e físico. Essa habilidade, 
muitos afirmam, resulta em pensamento racional individual, desenvolvimento 
intelectual, desenvolvimento social e/ou mobilidade econômica. 

Abordagens autônomas também assumem uma homologia entre o indiví-
duo e a sociedade; eles preveem que a alfabetização no nível individual resultará 
em benefícios econômicos, sociais e desenvolvimento político a nível nacional 
(FREITAS, 2013).

A maioria importante, como escreve Ferreira et al., (2020, p.4), o modelo 
autônomo “isola a alfabetização como uma variável e, em seguida, afirma ser 
capaz de estudar suas consequências”. Essas consequências são classificadas em 
termos de “decolagem” econômica ou em termos de habilidades cognitivas. 

Proponentes de um modelo autônomo tende a entender a alfabetização 
em termos bastante estreitos, ignorando a incrível diversidade de práticas de le-
tramento; eles privilegiam certos tipos de alfabetização e certas maneiras de usar 
a alfabetização, desconsiderando a natureza arbitrária pela qual certas práticas 
são elevadas como superiores às outras (SOUZA, 2019). 

Um modelo autônomo de alfabetização prevalece na atual política de alfabe-
tização e discurso popular. Em contraste, antropólogos e outros estudiosos sociocul-
turais geralmente aderem a um modelo ideológico de alfabetização. Os defensores 
desta posição veem as práticas de letramento como inextricavelmente ligadas a es-
truturas culturais e de poder na sociedade, e reconhecem a variedade de práticas cul-
turais associadas com a leitura e a escrita em diferentes contextos (ARAÚJO, 2018). 

Um modelo ideológico força a pessoa a ser mais cautelosa com gran-
des generalizações e suposições acalentadas sobre a alfabetização em essência. 
Segundo modelo concentram-se nas especificidades sociais práticas de leitura e 
escrita. Eles reconhecem a natureza ideológica e, portanto, culturalmente enrai-
zada de tais práticas. 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

14

O modelo destaca a importância da socialização processo de construção 
do sentido de alfabetização para informantes e, portanto, está preocupado com 
as instituições sociais gerais através do qual esse processo ocorre e não apenas os 
específicos “educativos” (COSTA.; BRESOLIN, 2019, p.151-169).

Essa “virada social5” nos estudos de alfabetização resultou de um fluxo cons-
tante de pesquisas influentes produzidas nos últimos 30 anos. Estudiosos recentes 
mostraram como contextos como escolas, organizações religiosas e famílias alte-
ram radicalmente o que conta como alfabetização e como ela é praticada. Bertoldi 
(2020) enfatiza a negociação sociocultural séria de identidade e self  que todas as pes-
soas fazem quando se envolvem práticas de alfabetização (FERREIRA et al., 2020). 

Estudiosos questionaram a própria unidade do letramento, enfatizando 
a multiplicidade de letramentos, que variam idioma, roteiro, domínio, função, 
rede, participantes, contexto e outros fatores.  

Nessa perspectiva analítica, a alfabetização não pode e não deve ser de-
finida como priori, como é pela maioria das medidas convencionais de alfabe-
tização; em vez disso, o que conta como alfabetização é o próprio resultado de 
negociações socioculturais complexas e contínuas. 

Por fim, a constatação de que as práticas de alfabetização forma e são mol-
dados por estruturas de poder maiores deve muito à insistência de Paulo Freire 
de que, embora tanto a ausência quanto a presença da alfabetização geralmente 
serviam para oprimir os pobres, lendo e escrever ‘‘a palavra e o mundo’’ também 
pode contribuir para a sua libertação (CAVALCANTE; TORRES, 2020, p.1436). 

Estudiosos críticos da alfabetização continuarão a investigar as ligações 
entre alfabetização e poder, por exemplo, revelando o impacto dos regimes de 
padronização e teste sobre diversidade linguística e cultural, ou examinando os 
resultados complexos e imprevistos da pedagogia freiriana6. 

Ultimamente, estudiosos em estudos de alfabetização têm se aventurado 
críticas a alguns dos estudos etnográficos de alfabetização. Para Silva (2020) su-
gere que a dicotomia autônomo-ideológica se tornou uma ruptura estrutural que 
obstrui a geração de generalizações transculturais. Ansiliero (2014, p.165-182) ar-
gumenta que os estudos etnográficos da alfabetização “exageram o poder dos con-
textos locais para definir o significado e as formas que a alfabetização assume”.

5 Em nossa concepção virada social na alfabetização remete a uma abordagem pedagógica 
que enfatiza a importância da leitura e da escrita como instrumentos de transformação 
social e de empoderamento dos indivíduos. Essa abordagem reconhece que a alfabetização 
não é apenas um processo de aquisição de habilidades técnicas, mas também um processo 
de construção de identidades, valores e perspectivas de mundo.

6 A pedagogia freiriana é uma abordagem educacional baseada na obra do educador e filó-
sofo brasileiro Paulo Freire. Essa abordagem tem como objetivo promover uma educação 
libertadora, crítica e transformadora, que capacite os indivíduos a compreenderem o mun-
do em que vivem e a transformá-lo de forma consciente e participativa.
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Em vez disso, baseando-se em Latour, eles argumentam que o texto tem 
uma materialidade, uma ‘coisidade’, que transcende a intenção local e humana; 
eles chamam para estudos etnográficos que consideram tecnologias como actan-
tes nas cenas de leitura e escrita, como agentes sociais ativos e ideológicos para 
os quais leitores e escritores orientam.

Além disso, Araújo (2018) recomenda que, em vez de procurar causalida-
de, estudiosos examinem a mediação. Em outras palavras, como uma tecnolo-
gia, a alfabetização fornece certas oportunidades de acesso, possibilidades e in-
corporações pelas pessoas é (por sua vez) moldado por fatores culturais, sociais, 
políticos e econômicos.

Em geral, então, as abordagens socioculturais focam mais sobre os tipos 
de alfabetização que estão sendo empregados por pessoas, os significados de que 
estão imbuídas, as maneiras pelas quais as práticas de letramento participam 
estruturas de poder maiores, e as ‘‘affordances7’’ fornecidos por habilidades de 
alfabetização ou status de alfabetização. 

Como Almeida (2014) escreve, a questão chave não é se se lê ou escreve ou 
não, mas sim o social significado de línguas e letramentos – seus papéis na vida 
social humana. Tal abordagem afasta os antropólogos das tentativas de chegar nos 
nexos causais e em direção ao estudo cuidadoso das interações sociais e culturais 
complexas que influenciam que tipo de realizações resultarão de escolaridade.

2.2 O que é alfabetização: discursos de desenvolvimento

As definições de alfabetização não são inocentes: elas incorporam crenças e 
suposições que têm implicações políticas. Discursos de desenvolvimento de alfabe-
tização tendem a incluir uma variedade de ideologias sobre o que é alfabetização: 
uma tendência a conceituar alfabetização como fenômeno singular; a suposição 
de que a alfabetização é composta por um conjunto discreto de habilidades que 
podem ser organizados em uma hierarquia de desenvolvimento; a conceituação 
de letramento como algo que pode ser separado de seu contexto social; e a crença 
que a alfabetização é mensurável por tarefas padronizadas (FREITAS, 2013).

A maioria das análises quantitativas8 de alfabetização e desenvolvimento 
relatadas em estudos de desenvolvimento se baseiam em medidas indiretas que 

7 O termo affordances é um termo usado na psicologia cognitiva e na teoria da percepção para 
descrever as possibilidades ou oportunidades de ação oferecidas pelo ambiente em relação às 
habilidades e características físicas e cognitivas dos indivíduos ( GIBSON, 1977, p.67-82).

8 Segundo Hair et al. (2019), análises quantitativas são uma forma de análise de dados que 
envolve o uso de métodos estatísticos e matemáticos para descrever e explicar os fenôme-
nos estudados. Essas análises são baseadas em dados numéricos, que podem ser coletados 
através de diversas fontes, como pesquisas de opinião, questionários, experimentos, regis-
tros administrativos, entre outros.
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definem alfabetização como “ou/ou”9, alfabetizado ou não. 
Os dados do censo ou pesquisa relatados pelos Ministérios da Educação 

nacionais muitas vezes empregar a definição da  Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO de alfabetização como a ca-
pacidade de ler e/ou escrever, com compreensão, uma simples declaração curta 
sobre a vida cotidiana (ARAÚJO, 2018).

Em   comparações transnacionais de taxas de alfabetização, linguagem da 
alfabetização raramente é especificada; é difícil saber se as estatísticas relatadas 
para um país representar a alfabetização em uma única língua oficial ou incluem 
alfabetização em uma das várias línguas oficiais, para não mencionar línguas 
não oficiais ou semioficiais (GONTIJO, 2012). 

Além disso, até que recentemente, todas essas estimativas de alfabetiza-
ção foram baseadas em uma das três medidas: autodeclaração, relatório de chefe 
de família, ou procurado por anos de escolaridade (assistido ou concluído, de-
pendendo da situação). 

Essas medidas indiretas de alfabetização têm tendiam a superestimar a 
alfabetização; avaliações diretas recentes da alfabetização mostraram que (a) um 
padrão de escolaridade para alfabetização em todos os países em desenvolvi-
mento não existe e (b) os limites educacionais para alfabetização generalizada 
tendem a ser mais alto do que se supunha anteriormente (LEITE, 2014).

A variabilidade das medidas introduziu sérias preocupações sobre sua 
confiabilidade. Nos últimos anos, as organizações internacionais de desenvolvi-
mento têm defendido o uso de medidas de alfabetização e uma definição mais 
ampla de alfabetização. 

Desde a década de 1990, muitos países e agências têm iniciaram pesqui-
sas domiciliares com avaliações diretas. Além disso, durante o mesmo perío-
do, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE 
iniciou várias pesquisas comparativas transnacionais sobre alfabetização. Essas 
pesquisas expandiram a definição de alfabetização de um construto “ou/ou” 
para considerar vários domínios.

3. Conclusão

A alfabetização causa desenvolvimento econômico e político? Será que 
promovem o desenvolvimento? Ele confere distintos benefícios? Oferece opor-
tunidades que são então assumidas de forma variada pelos atores sociais? Com 

9 Colocamos a expressão “ ou/ou” para referenciar duas opções podem ser verdadeiras 
ou válidas, individualmente ou em conjunto. Ela é uma forma de expressar uma escolha 
múltipla ou uma alternativa dupla, ou seja, uma situação em que ambas as opções são 
possíveis ou aceitáveis.
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base nesta pesquisa etnográfica, sugere-se aqui que a alfabetização não tem ver-
bo; é enganoso conceituar a alfabetização como um fenômeno único que tem 
um “efeito” econômico ou político previsível.

Em vez disso, alfabetização é o verbo: isto é, diversos atores, que estão 
variavelmente situados em ambientes sociais, culturais, contextos políticos e 
econômicos, ler e escrever textos díspares para diferentes propósitos e com resul-
tados imprevisíveis. 

Fatores sociais e culturais que só são perceptíveis e compreensíveis no 
contexto local influencia como os alunos entendem o “aceitar” práticas de al-
fabetização e pedagógicas de alfabetização. Nossas observações revelaram uma 
estreita ligação entre as ideologias de alfabetização dos alunos e as maneiras 
pelas quais eles usaram a escola para perseguir oportunidades econômicas. 

Nas revisões utilizadas neste estudo, os alunos dizem que sociabilidade, 
costumes e redes sociais, em vez de do que suas habilidades emergentes para ler 
e escrever, deu-lhes acesso a empregos.

Mas uma compreensão completa da política cultural de alfabetização não 
pode se basear nas ideologias de alfabetização de alunos ou programas e pe-
dagogias sozinho. Diversas ideologias de alfabetização que influenciam a alfa-
betização prática sempre, inevitavelmente, acontecem em particular condições 
históricas e sociais. 

Com efeito, este é um dos principais insights de uma abordagem sociocul-
tural para a alfabetização. Modelos autônomos como contemporâneos discurso 
de desenvolvimento sempre falhará em prever a consequência da alfabetização 
porque ignoram a cultura e condições sociais que restringem as oportunidades 
para adquiri-lo ou usá-lo.
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1. Introdução

Atualmente, vivenciamos em meio às novas tecnologias e presenciamos 
o surgimento de diversas formas de comunicação. Saber somente ler e escrever 
não é mais suficiente para interagirmos com os textos que circulam a nossa 
volta, precisamos compreendê-los em sua funcionalidade e em seus propósitos 
comunicativos dentro e fora do contexto escolar.

Diante dessas transformações, surge a necessidade de ir além da alfabe-
tização, além do ensino alfabético e ortográfico. O contexto social atual nos 
coloca numa posição que verificamos a importância de ensinar a língua como 
prática social, que sirva para nosso aluno fora dos muros da escola, e que a lei-
tura e a escrita sejam vistas como meios para o letramento.

Durante muito tempo entendemos a alfabetização, o ensino do sistema 
convencional da escrita, como importante processo para inserir o indivíduo na 
sociedade em que vive. Mas, sabemos agora que alfabetizar letrando é o melhor 
caminho a percorrer. De acordo com Soares (2004 p. 97):

[...] embora distintos, alfabetização e letramento são interdependentes 
e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no 
contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas prá-
ticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de atividades de 
letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência da e 
por meio da aprendizagem do sistema de escrita (SOARES, 2004, p. 97).

Assim sendo, é necessário os métodos de alfabetização do sistema con-
vencional de escrita, mas configurado numa realidade social do sujeito, utilizan-
do textos que circulam a sua volta. Assim, conseguiremos alfabetizar e dar signi-
ficado a aprendizagem do indivíduo, auxiliando-o a compreender a importância 
do domínio de escritas que fazem parte da sua prática social. 

Compreendendo que o letramento está ligado ao contexto social faz-se 
necessário, cada um de nós, professores de língua portuguesa, inseri-lo em nossa 
prática pedagógica de forma natural e constante. Pois precisamos ensinar além 
do que orienta o currículo, devemos ultrapassar os limites das regras ortográfi-
cas, gramaticais e dos livros didáticos.

O professor deve servir como ponte entre o aluno e o mundo ao seu redor, 
fazendo-o compreender e interagir com as informações a sua volta e atuar de 
forma participativa e crítica na sociedade em que vive. Conseguindo assim, uma 
prática legitimamente de letramento.

O principal objetivo deste artigo é discutir como a produção textual den-
tro das salas de aula deve se tornar prazerosa ao indivíduo e favorável para 
o desenvolvimento do seu senso crítico e estimular o exercício da cidadania. 
Discutiremos a importância da linguagem escrita em sala de aula e os principais 
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obstáculos que professores encontram em sua prática.
Contemplaremos neste estudo alguns métodos que podem ser desenvol-

vidos em sala de aula, que possam auxiliar os alunos a produzirem textos com 
uma função social relevante para sua prática em sociedade, motivando uma pro-
dução textual significativa. Inicialmente, discutiremos sobre os problemas da 
linguagem escritas encontrados na sala de aula.

2. Instrumento de interação social a partir da escrita

Durante a aquisição da linguagem escrita, o indivíduo percorre por um 
processo formado por etapas. Compreendemos melhor essas etapas, quando nos 
baseamos pela concepção dos estudos psicogenéticos de Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky, durante a década de 1970. Segundo as autoras, o desenvolvimento da 
escrita será a partir de hipóteses construídas pelo aprendiz, baseadas em conhe-
cimentos prévios, assimilações e generalizações, dependendo de suas interações 
sociais e dos usos e funções da escrita e da leitura em seu contexto cultural.

Para cada nível de desenvolvimento, as autoras descrevem as fases pela 
qual o indivíduo perpassa para chegar ao domínio da língua escrita e fazer uso 
da mesma de forma eficiente. Dentre eles, temos o nível pré-silábico – o aprendiz 
diferencia o desenho da escrita, mas sem nenhum valor sonoro. O nível silábi-
co – o aprendiz percebe os sons das sílabas como segmentos da palavra e supõe 
que apenas uma letra pode representar uma sílaba. No nível silábico-alfabético – 
começa a apresentar uma letra para cada fonema. O último nível, alfabético– o 
indivíduo compreende a relação de correspondência entre fonemas e grafemas. 

Após ter ultrapassado todo esse processo, podemos considerar o indivíduo 
alfabetizado, ou seja, compreendendo o sistema convencional da língua. Ele fará 
uso da linguagem escrita nas mais diversas práticas sociais as quais estiver inserido, 
porém ainda existe um longo caminho a ser seguido. A leitura eficiente dos mais 
variados textos e uma produção escrita com coesão e coerência.  Ao se apropriar 
da leitura e escrita, o indivíduo passa a interagir mais com o meio em que vive. 

Fundamentalmente são três as concepções de linguagem, de acordo com 
as maiores correntes dos estudos linguísticos: a gramatica tradicional diz que 
“a linguagem é a representação do pensamento”; o estruturalismo defende a 
linguagem como instrumento de comunicação; e a linguística da enunciação, 
compreende a linguagem como uma forma de interação. E será a partir dessa 
última concepção que o nosso estudo irá se basear. 

A linguagem, assim como a escrita é um instrumento de interação social, 
e aos seus usuários. A produção textual em sala de aula deve favorecer vários 
gêneros textuais, aqueles mais próximos da realidade de seus alunos e aqueles 
que servirão em suas vidas fora da escola. 
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Como professores, devemos entender que a produção escrita é tão im-
portante quanto à leitura. Para Cagliari (2000) no decorrer do ano escolar se 
enfatiza muito mais a escrita do que leitura na escola, mesmo aquela que se faz 
de livros, porque possibilita que o professor avalie mais facilmente o discente. 

Mas, o autor discorda dessa metodologia de privilegiar a leitura. Ele ain-
da afirma: “há muitos analfabetos de escrita que não são analfabetos de leitura. 
Sobretudo, pessoas que vivem nas cidades, precisam saber ler pelo menos placas 
de ônibus, números, nomes, etiquetas, documentos, etc.” (CAGLIARI, 2000).

Mas, para que essa importância seja vivenciada pelos nossos alunos, é 
preciso que esses textos sejam contextualizados, com destinatários reais, e não 
ser fruto de uma língua artificial, padronizada e descontextualizada. O aluno 
precisa entender a linguagem escrita como funcional e um aliado elemento na 
sua formação cidadã.

A produção escrita na escola, deve se tornar um elo entre os estudantes e 
o mundo fora do contexto escolar. Inicialmente, os destinatários dessa ligação 
podem ser os próprios colegas de classe. Apresentando na sala de aula, através 
de exposição ou até mesmo a leitura, o produto final da escrita.

Mais adiante, podemos expandir as produções de nossos estudantes, para 
toda a escola, posteriormente para o bairro, município e quem sabe até uma 
projeção Nacional dos resultados de sala de aula. O que vale salientar diante da 
ampliação dos destinatários é mostrar para nossos estudantes, como a produção 
escrita pode se tornar significativa e importante no meio social. 

O que traremos neste estudo é justamente o valor de uma escrita relevante 
para o aluno. Uma escrita que faça com que ele sinta prazer e motivação para 
produzir, que ele compreenda que seu texto depois de pronto, não sirva somente 
para adquirir uma nota ao final do bimestre. De acordo com Jolibert (1994);

Formar cidadãos, isto é, crianças e/ou adolescentes que vivenciaram, ao 
longo de sua escolaridade, as práticas de uma vida cooperativa nas quais 
refletem e identificam os papéis a desempenhar e as responsabilidades a 
assumir. Formar pessoas que preferem resolver os conflitos pela argumen-
tação, não pela violência dos insultos e dos socos (JOLIBERT, 1994).

Entendendo a produção escrita como defendido acima, estamos contri-
buindo para o desenvolvimento das potencialidades de nossos alunos, o aumen-
to da autoestima em relação as suas capacidades cognitivas e de transformação 
social, além de formar cidadãos ativos e críticos em suas relações sociais.

Assim, entendemos que o trabalho da escola, deve enxergar a língua como 
um elemento que propicia a interação entre os sujeitos, tendo como função inse-
rir o aluno em situações reais de produção e utilização da língua. Então, quando 
pensamos a língua como forma de ação, devemos lembrar que ela se apresenta 
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nas mais variadas situações.
Por isso, a necessidade de possibilitarmos a produção dos mais variados 

gêneros textuais em sala de aula. A diversidade e utilização de gêneros auxiliará 
no incentivo a produção, pois esta atividade ainda surge com muitas barreiras 
e resistência entre nossos estudantes. Vamos entender mais adiante, como tais 
dificuldades se apresentam ao professor de língua portuguesa.

2.1 As questões da produção textual no ensino fundamental

Quando pensamos em produção de texto em sala de aula, nos vêm logo 
à mente, as redações. Textos que assustam nossos estudantes, pela forma como 
são exigidos. Os temas se repetem quase sempre ao mesmo modo, sobre as fé-
rias, dia das mães, festejos juninos, entre outros. Como motivar a escrita dessa 
forma repetitiva e sempre com o mesmo gênero, a redação?

Se nossos alunos cansam em nos ouvir dizer: hora da redação! Nós pro-
fessores, quase sempre nos decepcionamos com os resultados. Textos maus pro-
duzidos, sem coerência, distante da estrutura pedida e recheado de desvios orto-
gráficos. A desculpa? Não gostamos de escrever professor ou odiamos a aula de 
redação (frases estas, já ouvidas de alguns alunos). De Acordo com Geraldi, 2012;

É preciso lembrar que a produção de texto na escola, foge totalmente ao 
sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o professor (único leitor, 
quando lê os textos). A situação de emprego da língua é, pois artificial. 
Afinal, qual a graça em escrever um texto que não será lido por ninguém, 
ou que será lido apenas por uma pessoa (que por sinal corrigirá o texto e 
dará nota pra ele?) (GERALDI, 2012).

Mais adiante, o autor confirma o que foi dito anteriormente. As produ-
ções de nossos estudantes precisam ter outro destino, destinatários reais, que 
façam com que os mesmos levem suas produções a sério e encontrem na escrita 
uma forma prazerosa para se expressarem.

Como fazer com que os as produções dos alunos ultrapassem as paredes 
da sala de aula? Algumas práticas simples como exposição para a comunidade 
escolar, publicação em mural, organização de jornal, construção de portfólio, 
apresentação em amostras de ciências, feira do conhecimento entre outras, que 
alcancem a comunidade do bairro.

Além de articular a exposição e/ou publicação dos textos produzidos. 
O professor deve buscar a diversidade de gêneros trabalhados em sala de aula. 
As práticas de escrita são múltiplas. Principalmente nos anos fundamentais, os 
alunos criam uma determinada resistência em relação a redigir. Trazer novos 
gêneros para a sala de aula mostrará para eles que a escrita vai além da redação 
“chata”, sem nenhum valor prático na vida de nossos jovens.
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3. Finalidades da escrita

Atualmente, a prática da escrita dentro das salas de aula nos deixa diante 
de alguns desafios. Dentre eles, o de fazer com que a produção do aluno seja 
interativa, motivadora e ao mesmo tempo significativa. Para isso, o professor 
deverá utilizar de diversas metodologias e buscar aproximar ao máximo o texto, 
da realidade de quem o produz.

A linguagem escrita deve interagir com o indivíduo a partir da situação 
histórica e social no qual está inserido. Quanto mais próxima do aluno essa 
atividade, mais interesse e motivação para a produção ele terá. Pois, assim ele 
entenderá que a produção terá significado, e não somente escrever por escrever. 
De acordo com Soares (2004, p.90);

Embora correndo o risco de uma excessiva simplificação, pode-se dizer 
que a inserção no mundo da escrita se dá por meio do desenvolvimento de 
competências (habilidades, conhecimentos e atitudes) de uso efetivo dessa 
tecnologia em práticas sociais que envolvam a língua escrita- letramento 
(SOARES, 2004, p. 90).

Portanto, assim como a leitura se torna protagonista na prática social do 
aluno, na perspectiva do letramento, a escrita pode ser um elemento que resulta-
rá da combinação do hábito da leitura crítica e do constante contato com a pro-
dução escrita. Mas, para que a atividade de produção escrita der certo em sala 
de aula, é necessário que o aluno entenda sua funcionalidade e quais processos 
ele deve conseguir passar para alcançar uma escrita coerente.

A prática da produção escrita em sala de aula exige do professor não 
somente a diversidade para o uso de gêneros textuais, ou a escolha de textos 
voltada para a realidade do seu aluno. É preciso estabelecer quais objetivos da 
produção do texto proposto e qual caminho a percorrer até termos um produto 
final. Para isso, devemos passar por um imprescindível processo, o de melhorar 
o texto aos poucos, reescrevê-lo sempre que necessário, até percebê-lo pronto.

3.1 A Reescrita como um processo desta modalidade

Escrever o texto de qualquer jeito, com o tema que o professor solicitar, 
e após a correção não ter a preocupação de ler as observações feitas na escrita, 
e fazer com que a lixeira da sala de aula se torne o destino final do texto, é uma 
realidade rotineira de nossos alunos. Pois, um texto quando finalizado teve uma 
nota insatisfatória, para o aluno, não é merecedor de ser guardado.

Os PCN, quando abordam a prática de produção textual, afirmam que 
“[...] um texto pronto será quase sempre produto de sucessivas versões (BRASIL, 
1998.p.77), ou seja, dificilmente uma produção textual será elaborada sem passar 
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por revisões, reformulações e reescritas.
Diante disso, a produção escrita só terá êxito se passar por um processo, 

ou vários processos de reescrita. Até o próprio aluno perceberá o quanto sua pro-
dução obteve uma melhora após tal procedimento. Porém, destacar os “erros” 
cometidos pelos alunos de forma tradicional não será o suficiente.

As intervenções do professor, para que a reescrita aconteça com êxito 
deve partir de diferentes instrumentos e práticas, mas que todas passem a ter um 
formato interativo, na qual o aluno perceba seu “erro” e busque consertá-lo ou 
melhorá-lo. De acordo com Teberosky (2000, p.23);

A intervenção/correção interativa não é só um meio, mas assume qualidade 
de um objeto, quando os usuários não só interpretam ou repetem a mensa-
gem, mas também a produzem ou a contemplam; então o ato de escrever 
assume novas funções. Escrever e escrita melhoram e o produtor da escrita 
se ver afetado por seus próprios produtos (TEBEROSKY, 2000, p. 23).

Essa intervenção defendida pela autora, salienta que a forma tradicional 
de corrigir o texto do aluno apenas destacando os problemas encontrados, não 
contribuirá para uma reescrita, pois diante de tantas marcações, o estudante pode 
se sentir incapaz de escrever. As intervenções devem ser realizadas de forma geral, 
sem apontar o autor, e pedir para que os mesmos possam identificar seus “erros” 
e assim reescrever seu texto de forma mais apropriada. Os PCN, ainda destacam 
que por meio da reescrita, o professor poderá desenvolver outras atividades.

Tomando como ponto de partida o texto produzido pelo aluno, o profes-
sor pode trabalhar tantos os aspectos relacionados às características estru-
turais dos diversos tipos textuais, como também os aspectos gramaticais 
que possam instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade escrita 
da língua (BRASIL, 1998, p. 80).

Assim, o próprio texto do aluno servirá com instrumento para a prática 
do professor. Para Irandé Antunes (2003), a prática de escrita na escola acontece 
em um curto período de tempo, no improviso e sem objetivos. Na maioria das 
vezes, há um planejamento apressado e logo em seguida a produção escrita, 
deixando de lado etapas importantes como a reescrita, por exemplo, resultando 
assim em textos de baixa qualidade. Outro meio para incentivar a reescrita é a 
organização de portfólios. A partir deles, dependendo da maturidade do estu-
dante, o aluno irá perceber como vem desenvolvendo suas produções, e perceber 
quais as dificuldades que ele precisa superar. 

3.2 O uso do portfólio de texto

Vale ressaltar aqui, que todo e qualquer método para se conseguir que 
o aluno reescreva, reformule seu texto é válido. Ninguém melhor do que o 
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professor que está em sala de aula para identificar a metodologia mais adequada 
desse processo. O portfólio é uma iniciativa que vai facilitar tanto o trabalho do 
professor, quanto o do aluno.

Registrar e arquivar tudo o que foi realizado como produção textual, auxi-
liará o professor a ter uma visão geral e também detalhada do desenvolvimento 
da produção escrita de seu aluno. Assim como, criará oportunidade para que o 
aluno faça uma reflexão e um diagnóstico de suas dificuldades, uma auto avalia-
ção de seu desempenho e de sua aprendizagem.

O portfólio é também um instrumento de avaliação contínuo e perma-
nente, fornecendo subsídios para professor acompanhar o progresso ao longo 
do tempo. No caso de portfólios de textos, com importantes peculiaridades. O 
professor consegue além de fazer esse acompanhamento, identificar a evolução 
dos aspectos gramaticais da língua.

Após discutimos sobre as produções escritas em sala de aula, suas con-
tribuições para o letramento do aluno, as principais barreiras enfrentadas pelo 
professor durante a produção textual, iremos debater sobre algumas ações que 
podem ser realizadas na escola que promovam a escrita de textos de forma sig-
nificativa e com função social e educacional importante para a construção do 
senso crítico de nossos alunos, os auxiliando na consciência de sua cidadania, 
que começa a ser exercida dentro do âmbito escolar.

4. Letramento na linguagem escrita

Quando nos voltamos para o conceito de letramento, nos prendemos so-
mente na questão de leitura. Mas, precisamos reconhecer que letramento – é 
entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso 
competente da leitura e da escrita em práticas sociais. Portanto, não somente 
para leitura, mas também para escrita, devemos mostrar aos nossos alunos o 
quanto as duas formas de linguagem são importantes na vida em sociedade. 

Configurar a produção escrita na sala de aula, voltada para o letramento 
e para as práticas sociais, ultrapassando o domínio do sistema alfabético e orto-
gráfico, fará com que as aulas de produção de texto elevem o nível de aprendi-
zagem da língua escrita, acabando assim com os temas de texto que não fazem 
o menor sentido para o aluno.

Mais adiante, veremos algumas sugestões de atividades voltadas para uma 
perspectiva de produção textual significativa para a prática social e o desenvolvi-
mento da cidadania. As propostas expostas nesse estudo foram de experiências 
vividas por dois professores do Colégio Estadual Democrático Quitéria Maria 
de Jesus, da cidade Paulo Afonso-BA. 

Dois professores de língua portuguesa da escola aceitaram contar um 
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pouco da experiência de letramento a partir das produções de texto na sala de 
aula. Lembrando que não foi uma pesquisa para ser analisada e elencar dados 
científicos. Foi apenas uma conversa informal, para exemplificar toda a discus-
são realizada ao longo desse estudo. 

4.1 Produção de texto para o exercício da cidadania

Ao longo de todo estudo tratamos sobre a produção textual com um ob-
jetivo social significativo e com um destino final que não fosse somente o pro-
fessor. Discutimos sobre a importância do texto de nossos alunos, ultrapassar 
as paredes da sala de aula. A primeira experiência ocorreu com contos infantis.

A produção de texto iniciou-se com a leitura de vários contos infantis. 
Leitura feita pelos próprios alunos. Alguns desconheciam os contos, como por 
exemplo, o conto inglês Cachinhos Dourados do autor Robert Southey de 1837. 
Após a leitura os alunos discutiram sobre a semelhança de personagens, tempo 
da história, moral da história. Em seguida, foi feita uma atividade escrita de 
compreensão textual. Todos esses momentos ocorreram em torno de três aulas.

Posteriormente a leitura e interpretação dos contos lidos, a professora 
pediu para que cada aluno retextualizasse um conto a sua escolha. Tendo a li-
berdade de mudar o foco narrativo, mudar o contexto do conto, criar uma nova 
história para os personagens ou até mesmo, transformar vilão em heróis. Foi 
dado todo o comando e orientação para a retextualização. 

Inicialmente, não foi feita a reescrita. A professora pediu para que os alu-
nos de forma espontânea lessem seus textos para seus colegas. Segundo ela, 
foram textos muito bons. E como a escola tem um projeto de visita a uma creche 
municipal no dia das crianças, logo surgiu a ideia de ler os textos ou dramatizá-
-los para os pequenos. Como tinham pouco tempo entre a atividade realizada e 
o dia do projeto. A professora optou em fazer somente a leitura.

Eles escolheram, a partir das histórias mais adequadas para a faixa etá-
ria dos alunos da creche, quais contos deveriam ser lidos para os pequenos. 
Produziram um grande cartaz com ilustrações e o texto para apresentaram no 
dia do projeto. De acordo com a professora, os alunos da Creche Municipal Ten. 
Iran, ficaram bastante atentos à leitura dos contos. Mas o que realmente impres-
sionou, foi o quanto ela conseguiu valorizar a produção de texto em suas aulas.

Percebemos que a atividade da professora não teve um planejamento pré-
vio. As ações foram acontecendo conforme ela sentia a necessidade de ir mais 
além. Despertando em seus alunos, uma motivação para mostrar as outras pes-
soas suas produções. O trabalho realizado na escola é um projeto social, de doa-
ções de lembrancinhas e brinquedos. E que a partir dessa atividade, acrescentou 
também a contação de história.
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Atividades como a citada acima, é um exemplo do que estivemos discu-
tindo ao longo do estudo. Produzir textos em sala de aula com significados para 
o aluno, promovendo a cidadania e direcionando a outros destinatários é uma 
prática que valoriza a produção escrita na escola e auxilia na formação de cida-
dãos mais participativos.

4.2 Gênero: carta aberta

Sabemos o quanto a escola pública tem enfrentado dificuldades nos últi-
mos anos, principalmente do que diz respeito à infraestrutura. A escola a qual 
leciono, Colégio Est. Dem. Quitéria Maria de Jesus, ainda mais. Por ser uma 
escola de Tempo Integral, necessitamos de vestiários, quadra poliesportiva, salas 
de aula climatizadas, refeitório, entre outras necessidades menores.

Diante de tantos problemas, os alunos que passam o dia inteiro na esco-
la relatam as dificuldades de estudar em condições desfavoráveis, e segundo a 
opinião dos mesmos, tendo suas aprendizagens prejudicadas. A partir dessas 
observações, os próprios alunos solicitaram uma solução. 

Não dependendo somente da gestão, sugeriram um abaixo assinado exi-
gindo a reforma necessária para escola, e preferencialmente a cobertura da qua-
dra de esportes. Diante do problema, um dos professores sugeriu a produção de 
uma carta aberta, a situação foi transformada num instrumento para incentivar 
as produções do texto.

Essa atividade foi desenvolvida com uma turma de alunos do nono ano. 
Inicialmente, o professor pediu para que eles pontuassem o problema e argumen-
tassem com justificativas. A produção escrita foi feita coletivamente. No quadro 
um aluno foi escrevendo as reivindicações e seus respectivos argumentos. Durante 
o processo, o professor fez as intervenções gramaticais e ortográficas necessárias. 
Uma aluna da sala ficou responsável para escrever a produção em seu caderno.

Após a carta pronta, o professor explicou o gênero e qual era a sua função. 
Foi escolhida uma dupla de alunos para fazer a digitação da carta na secretaria. 
Durante dois dias, os alunos colheram as assinaturas do corpo discente de toda a 
escola, a ideia inicial era enviar a carta para o governador do estado. Mas durante 
a produção, outra surpresa, o governador estaria na semana seguinte em nossa ci-
dade, para a inauguração da delegacia da mulher. O que facilitou todo o trabalho.

Com o auxílio da direção da escola, e de alguns professores, eles conse-
guiram levar alguns alunos ao encontro do governador e entregaram a carta pes-
soalmente. “A satisfação e o brilho no olhar daqueles alunos, ao perceber a im-
portância da atividade, nunca irei esquecer”, disse o professor que os orientou.

Vamos observar dois aspectos importantes na produção citada acima. O 
primeiro é a sequência a qual foi apresentada o gênero proposto. Inicialmente 
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houve a produção do gênero, para em seguida seu conceito e características. A 
carta aberta foi produzida pelos alunos, com um envolvimento de tal maneira, 
que só após a finalização o professor definiu o gênero e suas especificidades.

Outro ponto a ser observado é o destinatário do texto, a produção escrita 
dos alunos foram além dos que eles poderiam imaginar. E isso que é uma prática 
de letramento na escrita. Escrever com um objetivo real, buscando alcançar o 
cumprimento de uma prática social válida para sua realidade.

São de produções de textos assim, que nossos alunos precisam. Os exem-
plos citados acima são apenas um pouco do que um professor pode conseguir 
fazer em sua sala de aula, produzir textos de forma significativa que busque 
desenvolver em nossos alunos o senso crítico e uma formação cidadã. 

5. Considerações finais

Sabemos que são inúmeros os problemas que a escola pública enfrenta, 
porém não devemos ficar somente reclamando diante deles e assim contribuin-
do para o conformismo de nossos estudantes. Temos a obrigação de fazer com 
que eles atuem como cidadãos críticos na comunidade em que vivem e tenham a 
consciência do quanto podem transformar para melhor o mundo que os cercam.

O que vimos nesse estudo foi uma discussão sobre como nossos alunos 
podem participar de práticas sociais, utilizando a escrita como instrumento de 
criticidade e democracia. Salientando a importância do letramento na produção 
escrita no ensino de língua portuguesa e as formas como a produção de texto 
pode se tornar significativo a vida de nossos estudantes.

Saber o quê produzir, para quem e o valor dessa produção, facilitará no 
desenvolvimento dessas atividades, tanto no incentivo a escrita, quanto na me-
lhoria da qualidade das produções realizadas. Os textos de nossos alunos preci-
sam sair da sala de aula, ultrapassar os muros da escola, chegar até o bairro ou a 
cidade onde eles vivem. Assim, eles refletem sobre os cuidados que deverão ter 
ao produzi-los.

Portanto, este estudo foi apenas uma pequena discussão sobre a produção 
escrita por meio do letramento, buscando na formação cidadã e crítica de nossos 
jovens. Trazendo alguns exemplos vivenciados por professores da rede pública, 
para ilustrar as discussões acerca da temática aqui apresentada.
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A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA PRODUÇÃO 
ESCRITA: UMA EXPERIÊNCIA COM O 

GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO

 Sandra Maria Lemos Campelo1

1. Introdução 

As discussões teóricas sobre leitura e escrita propostas por estudiosos, 
como Kleiman (2013), Solé (1998), Marcuschi (2008), Kato (2007), Koch 
(2014), Bakhtin (1997), Schneuwly e Dolz (2004), Antunes (2009) dentre outros, 
têm favorecido grandemente o processo de ensino e aprendizagem, uma vez 
que as informações e descobertas estão postas e amparadas pelas tecnologias de 
comunicação e informação que circulam muito rapidamente. 

Vários documentos norteadores das diretrizes educacionais brasileiras, 
como a atual Base Nacional Comum Curricular- BNCC, de 2017, norteia o 
ensino numa perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, onde o compo-
nente curricular Língua Portuguesa traz como centralidade o texto, trazendo a 
concepção de que ler e escrever não são atos monológicos, mas  processos inte-
rativos que ocorrem em situações concretas de uso da linguagem. 

A BNCC é um documento normativo que tem como um dos focos a 
adoção de um ensino transdisciplinar ancorado no desenvolvimento de compe-
tências e habilidades que os alunos deverão desenvolver ao longo da Educação 
Básica, assegurando aos alunos uma formação humana integral, em conformi-
dade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).

Diante desses aportes teóricos, é impossível não se questionar: o que é 
realmente importante na condução do ensino quando o assunto é  escrita? Quais 
atividades desenvolver para que os alunos obtenham êxito no letramento que 
ocorrem dentro e fora da escola? Esses questionamentos coadunam em uma 
constatação: é necessário dar uma guinada no ensino de leitura e de escrita, 
buscando efetivar o diálogo teoria e prática.

A inquietação por respostas, embora ainda se esteja em busca delas, 

1 Mestre em Letras pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Graduada em Letras pela 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), Bacharel em Direito pela Universidade Estadual 
do Piauí (UESPI), Especialista em Língua Portuguesa (UNIVERSO), especialista em ges-
tão e supervisão(FAETE), professora, servidora pública municipal e estadual,campelole-
mos@hotmail.com.
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culminou na experiência aqui descrita, através da qual, com base na teoria dia-
lógica interacional de língua, se buscou ver o texto e a produção de texto (e 
mediar essa visão na sala de aula) como o lugar da interação, onde os alunos são 
sujeitos ativos no processo que se mostra relevante, podendo levar à reflexão os 
professores leitores  desta experiência positiva.

Nessa perspectiva, o trabalho com o gênero artigo de opinião visa a abor-
dar a produção de texto como um processo de construção de sentidos no qual é 
necessário acionar os conhecimentos linguísticos, enciclopédico e interacional 
para que se compreenda o sentido do texto que se está produzindo.

Na primeira parte do texto, descreve-se o ato de ler e escrever como pro-
cesso de interação, ressaltando a importância da mediação do professor, desta-
cando as características do gênero artigo de opinião. Em seguida, a experiência 
em sala de aula é relatada detalhadamente e por fim fica a constatação de que o 
professor, ao agir como mediador do processo de escrita, contribui de forma de-
cisiva para que o aluno consiga desenvolver as habilidades previstas no processo 
de escolarização, sendo capaz de adaptá-las na vida cotidiana.

2. A leitura e a produção textual 

O processo de ensino de leitura e de escrita envolve a mobilização de 
vários conhecimentos: sobre a língua, sobre o contexto no qual é produzido, 
sobre o propósito dos interlocutores e suas habilidades no uso desta modali-
dade da língua. A leitura, enquanto construção de sentido, apresenta-se como 
um fenômeno muito singular por ser um acontecimento somente concretizado 
quando há a reconstrução significativa de um dizer, situado em uma interação 
social. Nessa perspectiva, o ato de ler envolve muito mais do que a capacidade 
de transformar códigos em sons ou a simples atribuição de significados às pala-
vras. Como bem enfatizam Para Kleiman (2013, p. 34), Marcuschi (2008, p. 228) 
Koch e Elias (2013, p. 11), Solé (1998, p. 22) ler é construir sentidos.

Para Kleiman (2013, p.71), a leitura representa a “interação a distância 
entre leitor e autor via texto.” Antunes (2009, p. 192) compartilha do mesmo 
pensamento quando diz que “a outra face da escrita é a leitura. Tudo o que é es-
crito se completa quando é lido por alguém.” Koch e Elias (2009, p. 34), citando 
Beaugrande (1997) assim também reafirmam essa ideia, ao dizer que:

na concepção interacional (dialógica) da língua, tanto aquele que escreve 
como aquele para quem se escreve são vistos como atores/construtores so-
ciais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos 
no texto, este considerado um evento comunicativo para o qual concorrem 
aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e interacionais.

Todos esses aportes teóricos apontam o texto como o lugar da interação 
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e como tal sua compreensão só ocorre quando tomado em sua totalidade. Para 
Antunes (2009) escrever é uma atividade cooperativa, dialógica onde dois sujei-
tos atuam na construção de sentido do que está sendo dito; sendo, portanto, difí-
cil escrever sem saber para quem. A autora também ressalta que escrever é uma 
atividade necessariamente textual, tematicamente orientada e intencionalmente 
definida, que envolve elementos linguísticos e pragmáticos, manifestando-se em 
gêneros particulares e utilizando-se da intertextualidade, além de ser uma ativi-
dade de interdependência com a leitura.

Ainda para Antunes (2009) toda atividade de linguística é necessariamen-
te textual, ou seja, a fala, a escuta, a escrita e a leitura são necessariamente tex-
tos. O uso da língua que se dá em textos deve ser o objeto de estudo da língua, 
voltado para um ensino reflexivo que desenvolva a competência da comunica-
ção, ou seja, a interação verbal, as produções discursivas, a comunicação em ge-
ral. Considerando que o aluno ao chegar à escola já sabe a língua, cabe à escola, 
a sistematização no contexto sociointerativo, de forma a oportunizar ao aluno a 
ampliação gradativa da competência comunicativa para trabalhar com gêneros, 
como enfatiza Marcuschi (2008, p.57):

O trabalho em língua materna parte do enunciado e suas condições de 
produção para entender e bem produzir textos. Sem esquecer a língua, 
essa mudança do foco iria do significante à significação. Do enunciado à 
enunciação. Da palavra ao texto e deste para toda a análise e produção de 
gêneros textuais. 

Nessa visão, o trabalho com a língua deve se ocupar mais do que com o 
ensino e aprendizagem de regras, o ensino deverá ser mediado privilegiando a 
produção e suas contextualizações sociais, considerando a perspectiva que ler 
e escrever constituem atividades de interação. As ações são coordenadas: o es-
critor/falante tem consciência de que escreve/fala para alguém, num contexto 
determinado, assim como o leitor/ouvinte só pode compreender o texto se o 
inserir num dado contexto.

A Linguística Textual e a BNCC(2017), ressaltam o texto como uma ma-
nifestação da linguagem é uma atividade verbal, sua construção depende da 
junção de fatores que dizem respeito aos aspectos formais e às relações sintáti-
co-semânticas. Todo texto é construído como referência a um gênero, ou seja, 
organizam-se sempre dentro de um determinado gênero em função das inten-
ções comunicativas. 

A noção de texto como unidade máxima de funcionamento, ao mesmo 
tempo um processo e um produto, extrapola o âmbito da sintaxe e do léxico, 
realizando-se em um contexto sociointerativo, é o que se propõe para a nova 
dimensão do trabalho com a leitura e produção de textos no ambiente escolar, 
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diferentemente da antiga noção de texto que durante muito tempo orientou o 
ensino de língua.

A produção e a recepção de textos são, pois, atividades situadas e o senti-
do flui do próprio contexto. Nesse sentido, para Koch (2014),

Por ocasião da produção do texto, o locutor já prevê inferências, na me-
dida que deixa implícitas certas partes do texto, pressupondo que tais la-
cunas venham a ser preenchidas sem dificuldades pelo interlocutor, com 
base em seus conhecimentos prévio e nos elementos da própria situação 
enunciativa. (KOCH, 2014, p.28)

Todo o processo de leitura e escrita, orientado pelo professor como me-
diador que traz na subjacência, além da concepção de língua, texto e sujeito, um 
aporte teórico, grande parte fornecido pela Linguística Textual será produtivo. 
Esse suporte teórico ajuda a delinear o trabalho pedagógico, orientando a práti-
ca de escrita de texto em sala de aula de forma eficiente, dando um novo perfil ao 
ensino de gramática que, conforme essa orientação, passa a ser vista como um 
instrumento de busca pelos diferentes sentidos do texto. Como nos dizeres de 
Koch (2014, p. 208) “A Linguística Textual vem trazendo ao professor subsídios 
indispensáveis para a realização das atividades de trabalho com o texto em sala 
de aula”, já que ela tem por objeto o estudo dos recursos linguísticos e condições 
discursivas que presidem à construção da textualidade e, em decorrência, à pro-
dução textual dos sentidos capazes de dar um novo perfil ao ensino de gramática 
vista como instrumento de busca pelos diferentes sentidos dos textos.

2.1 O gênero artigo de opinião

Na concepção de ensino de língua escrita pautada na interação na qual 
a linguagem verbal constitui-se numa atividade e não num mero instrumento 
(KOCH, 2014), o texto adquire papel relevante no processo de ensino, seja de 
leitura, seja de escrita. Essa concepção leva à ideia de que a escrita varia confor-
me o propósito social a que se destina, além de orientar que na escola, a prática 
de produção de texto seja mais próxima de seu uso real, tendo o texto como ob-
jeto de ensino, concebendo uma proposta para o ensino de produção textual ba-
seada na noção de gênero. Nessa perspectiva, a noção de gênero vem descrever 
a relação entre o propósito social do texto e sua estrutura linguística, evidencian-
do as significações geradas mais do que as propriedades formais que dão suporte 
a funcionamentos cognitivos. Nas palavras de Schneuwly e Dolz (2004, p.44) os 
gêneros “constituem instrumento de mediação de toda a estratégia de ensino e o 
material de trabalho, necessário e inesgotável para o ensino da textualidade”, ou 
seja, os gêneros, além de permitir a interação social, constituem excelente objeto 
de ensino-aprendizagem da produção escrita. Ao tempo em que se fundamenta 
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em concepções e conceitos já postulado em outros documentos e orientações 
curriculares já conhecidos no ambiente da escola por meio dos gêneros, para a 
BNCC(2017),

as práticas de linguagem: oralidadae, leitura/escutaa, produção (escrita 
e multissemiótica) e análise linguística/semiótica (que envolve conheci-
mentos linguísticos- sobre sistemas de escrita, o sistema da língu e a nor-
ma –padrão, - textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os 
elementos de outras semioses).  (BNCC, 2017, p.69)

O documento norteador postula a valorização de práticas contemporâneas 
de linguagem que ampliam as possiblidades de participação dos alunos leitores e 
escritores em diversos campos de atividades humanas. A BNCC (2017) também 
legitima o trabalho na aula de Língua Portuguesa centrada dos gêneros textuais, 
situando o gênero artigo de opinião no campo de atuação da vida pública. 

O gênero artigo de opinião que, segundo o enfoque teórico de agrupamento 
de gêneros sugerido por Schneuwly e Dolz (2004), encontra-se no aspecto tipo-
lógico: argumentar. Na concepção de Cunha (2010, p.184) “O artigo de opinião 
expõe o ponto de vista de um jornalista ou de um colaborador do jornal, fazendo 
uso de dêiticos e do presente do indicativo como tempo de base, num texto clara-
mente argumentativo”. É o gênero discursivo que, por sua própria natureza e fun-
ção, mais favorece a participação do aluno-autor na vida pública e na construção 
da cidadania, considerando que ao escrever o artigo de opinião o aluno exercita a 
prática de argumentar, contribuindo para a sua formação cidadã, propiciando vi-
venciar situações que permite ao aluno direcionar-se e reconstruir sua identidade, 
especialmente questionando valores, recusando-os ou aceitando-os

A estrutura do gênero artigo de opinião basicamente em três partes: ini-
cia-se com a identificação do tema em questão, seguido de uma tomada de po-
sição, isto é, a formulação de uma tese (introdução); depois, apresentam-se os 
diferentes argumentos de forma a justificar esta tese (desenvolvimento); para 
concluir faz-se uma reafirmação da posição adotada pelo autor (conclusão). É 
um gênero que prioriza a sequência argumentativa. Para Koch e Elias (2012, p. 
72), “as sequências argumentativas são aquelas que apresentam uma ordenação 
ideológica de argumentos e/ou contra-argumentos. Nela predominam elemen-
tos modalizadores, verbos introdutores de opinião, operadores argumentativos, 
etc.” O emprego adequado dos operadores argumentativos na produção escrita 
do artigo de opinião, promove o estabelecimento das relações de sentido entre 
as partes do texto, articulando e orientando os enunciados, conduzindo o inter-
locutor a uma conclusão.

Ao escrever um texto argumentativo, o escritor interage com um interlo-
cutor, para defender uma opinião sobre um tema, sobre o qual existem opiniões 
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diversas em circulação, assim, o autor deve considerar o possível interlocutor, o 
contexto de produção e as estratégias coerentes com esses elementos. Por fim, na 
base desse conjunto estruturado está a capacidade de argumentar, a habilidade 
de tentar convencer o leitor de que um certo de ponto justifica-se em função dos 
fatos considerados, das provas apresentadas, do raciocínio efetuado, ou seja, dos 
argumentos utilizados. No plano discursivo, o gênero artigo de opinião evidencia 
a polifonia, um dos conceitos propostos por Bakhtin, uma vez que é composto a 
partir da condensação de um discurso: há, em sua produção, um eu que profere 
um dizer em uma dada situação; e um eu que condensa e reproduz intencional-
mente esse dizer. Nesse jogo discursivo, a fronteira entre as palavras desses dois 
eus fica praticamente imperceptível.

2.2 O processo de produção escrita: a mediação do professor

Diante da visão panorâmica do gênero, volta-se para o enfoque central 
deste trabalho: a leitura e produção do gênero artigo de opinião e a mediação do 
professor. O ensino de leitura e escrita é uma das funções da escola, atividade 
que está diretamente ligada ao papel do professor como mediador do processo 
de aquisição da competência leitora e escritora pelos discentes durante todas 
as etapas da escolarização. A aquisição da leitura e da escrita ocorre através do 
desenvolvimento do potencial do aluno, proporcionada pela ação mediadora do 
professor a partir de gêneros textuais requer uma intervenção didática sistemá-
tica e planejada por parte do professor, capaz de fazer do gênero, além de um 
objeto de estudo, uma “ferramenta” de interação social. 

No processo de produção escrita, a mediação do professor colabora ati-
vamente para que o aprendiz alcance seus objetivos, à medida que o professor 
planeja atividades que proporcionem a efetivação da aprendizagem. O modo de 
olhar do professor sobre o processo de ensino de produção textual decorre da 
concepção de linguagem assumida. Nesse estudo adota-se a concepção socioin-
teracionista da linguagem e o texto como o próprio lugar de interação. Nessa 
visão, o professor é importante mediador na construção do saber entre o aluno 
e o conteúdo a ser ensinado, pois é quem decide, afinal, que material utilizar em 
suas atividades de ensino. Para Antunes (2009),

A visão interacionista da escrita supõe ainda que existe o outro, o tu, com 
quem dividimos o momento da escrita  [...] tal sujeito existe e é imprescindí-
vel  que ele seja levado em conta, em cada momento[...] a escrita [...] existe 
para servir à comunicação entre sujeitos, os quais, cooperativa e mutuamente, se 
ajustam e se condicionam. Quem escreve, na verdade, escreve para alguém, ou 
seja, está em interação com outra pessoa. (ANTUNES, 2009, p.46)

Nesse contexto de interação professor, aluno e texto, o papel do professor 
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como mediador é fundamental para colaborar com seus interlocutores na construção 
de sujeitos: elaborando estratégias, questionando, sugerindo, provocando reações, 
refutando, polemizando, concordando e negociando sentidos diante das etapas do 
processo de produção de texto. A mediação exige do professor interação com o 
aluno e com o texto, além da compreensão do seu papel social docente, bem como 
conhecimentos teóricos consistentes para fundamentar sua prática pedagógica. O 
professor é, por definição, um agente de letramento e precisa familiarizar-se com 
metodologias voltadas para as estratégias facilitadoras da compreensão e reflexão do 
aluno, entendendo que há uma diferença crucial entre ajudar um aluno a dar uma 
resposta correta e ajudá-lo a atingir uma compreensão conceitual que lhe permiti-
rá produzir respostas corretas e pertinentes em situações semelhantes (BORTONI-
RICARDO, MACHADO E CASTANHEIRA, 2012). 

Nessa perspectiva, a escola deixará de ser apenas um lugar de transmis-
são/recepção de um conhecimento arbitrário e passa a cumprir seu papel de 
formar escritores competentes, capazes de planejar um texto observando seu 
objetivo, revisando e reescrevendo, sendo capaz de recorrer com sucesso a outras 
fontes para enriquecer seu texto. Saber escrever é muito mais que a compreensão 
do sistema de escrita, implica também em produzir gêneros discursivos adequa-
dos em função da situação de interação social. Nesse contexto, a mediação do 
professor é um fator determinante para que os alunos possam ter sucesso em seu 
processo de aquisição e desenvolvimento da escrita.

3. A mediação do professor: uma experiência com o gênero artigo de opinião

No processo de produção de texto o aluno necessita da mediação do pro-
fessor para alcançar níveis desejáveis de compreensão da escrita, no desenvol-
vimento das etapas previamente planejadas do processo de produção textual: 
planejamento, escrita, correção/revisão, avaliação, refacção numa prática cola-
borativa de divisão de tarefas entre os membros do grupo. É incontestável que 
a mediação do professor nas atividades de produção de texto em sala de aula 
possibilita uma rica interação dos alunos entre si e entre o professor e os alunos, 
configurando-se como uma excelente estratégia de construção do conhecimen-
to, permitindo a troca de informações, o confronto de opiniões etc. 

A produção escrita em sala de aula requer do professor mediador a utili-
zação de instrumentos previamente planejados que medeiem a sua ação e a ação 
do aluno para em que possam operar sobre a própria linguagem. Ao produzir 
um texto escrito, o aluno deve ser orientado a coordenar uma série de aspectos: 
o que dizer, a quem dizer, como dizer.  

São muitos aspectos envolvidos na atividade de ensinar a escrever, as-
sim, as atividades planejadas e mediadas pelo professor devem ser sequenciadas 
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e progressivas para reduzir a complexidade da tarefa de escrever, conforme se 
tentará exemplificar na experiência com produção de texto do gênero artigo de 
opinião, num processo de etapas: planejamento, operação e releitura/ revisão/
reescrita do texto.

Não havendo uma mediação planejada, corre-se o risco de o professor 
se colocar na mesmice de limitar-se a indicar um tema de forma improvisada, 
solicitando ao aluno que faça conforme o modelo explicitado pelo livro didáti-
co adotado, tornando difícil o aluno assimilar de forma integral o processo da 
escrita que, nesse modelo, configura-se em uma prática de escrita improvisada, 
sem planejamento e sem revisão, sem compromisso com o que se diz, como se 
diz e para quem se diz.

É necessário que seja apresentada ao aluno que a escrita tem uma 
funcionalidade, como no caso do artigo de opinião, demonstrado ao aluno 
o objeto e o fim do texto que será produzido. Não basta pedir que escreva, é 
necessário criar contextos específicos e trabalhar com o aluno as etapas de revisão 
e reescrita de textos, associado a noção de que pela linguagem nos revelamos, 
emitimos juízo sobre o eu e sobre o outro. Antunes (2003), ressalta que a escrita 
compreende etapas distintas e integradas de realização (planejamento, operação 
e revisão/reescrita), cabendo ao professor mediar esses diferentes momentos de 
idas e vindas da atividade de escrever, de forma planejada e sistemática. 

Para Schneuwly e Dolz (2004), releitura, revisão e reescrita são partes 
integrantes da escrita, são atividades que também se aprende. Nesse processo, a 
prática de refacção amplia a concepção de correção de textos tradicionalmente 
vista como uma atividade isolada em que o professor apenas marca os erros co-
metidos pelos alunos em seus textos, para uma atividade com o foco no ensino 
da escrita e a ênfase na reescrita de textos em diferentes momentos da cadeia da 
produção textual, de forma interativa. 

Esta experiência de produção com o gênero artigo de opinião pauta-se 
no princípio de que o trabalho com a leitura e escrita em sala de aula é uma 
atividade de mediação, na qual, com a ajuda do professor, o aluno exercita as 
capacidades de ler, compreender e escrever, contribuindo de forma decisiva para 
que o aluno se torne mais seguro no ato de escrever textos.Conhecer e caracte-
rizar o gênero artigo de opinião, ler textos do gênero, utilizando-se das estraté-
gias cognitivas (uso de conhecimentos linguísticos, enciclopédico e interacional) 
durante o processamento textual, identificar as partes que compõem a estrutura 
do gênero e a importância de cada uma delas para a compreensão do texto, com-
preender o que é contexto e sua importância para a compreensão do sentido do 
texto e produzir o gênero, a partir da leitura de outro texto, foram os objetivos 
que nortearam o desenvolvimento dessa sequência aplicada em  sala de 9º ano 
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do ensino fundamental – em escola pública.
A elaboração da sequência em módulos, na perspectiva sociointeracio-

nista da linguagem na qual o texto é concebido como lugar de interação entre 
autor e leitor, teve por base a teoria bakhtiniana dos gêneros do discurso e na 
proposta de  Schneuwly & Dolz (2004), segundo a qual, no processo de produ-
ção escrita, a sequência didática é um “conjunto de atividades escolares organi-
zadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” 
(SCHNEUWLY & DOLZ (2004, p. 87).

Antes de iniciar a sequência planejada, foi coletado uma produção tex-
tual realizada pelos alunos sem mediação, denominada de Produção Inicial 
(PI) que posteriormente seria comparada com uma Produção Mediada (PM). 
Inicialmente foi esclarecido aos alunos o trabalho com a sequência de aulas com 
fins de produzir texto o gênero textual artigo de opinião, comentando sobre a 
finalidade, onde é publicado e quem são os autores mais frequentes desse tipo 
de texto.  Foi proposto também que os textos produzidos durante o processo, ao 
final passariam por uma seleção, onde os dez melhores artigos de opinião sele-
cionados pela sala seriam expostos durante a quarta edição do grande projeto 
EXPOPIO- Exposição de Projetos PIO XII - que faz parte do calendário de ativi-
dades da escola. O tema da IV EXPOPIO do ano em curso seria: “Globalização, 
acesso às mídias e a juventude” e dentre os subtemas, o que seria desenvolvido 
pelo 9º ano, seria “Os jovens e celulares”, “Juventude virtual: os jovens e as re-
des sociais no Brasil”. Assim, os alunos estariam escrevendo o artigo com vistas 
a uma finalidade e não penas como mais uma atividade para ser entregue ao 
professor objetivando apenas uma nota.

Em função das necessidades apresentadas pelos alunos na PI foram pla-
nejados três módulos didáticos: Módulo 1 – Sistematização do Gênero; Módulo 
2 – Recursos linguísticos; Módulo 3 – O processo de produção de texto: escrita/
revisão/reescrita. 

Esses módulos foram trabalhados de forma mediada pelo professor du-
rante quinze aulas, usando estratégias de leitura oral, silenciosa, aula expositiva, 
confecção de mapa mental, debate, análise comparativa de textos, pesquisas, 
produção coletiva, produção em pares, produção individual (as produções se-
guindo as etapas de escrita/revisão/reescrita), seleção dos melhores textos, esx-
posição dos textos selecionados.

4. Conclusão

Ao seguir os passos previstos na sequência,onstatou-se uma melhora sig-
nificativa no trabalho com a escrita dos alunos, a mediação foi muito positiva. 
Os alunos produziram o artigo de opinião de forma satisfatória, o que denota 
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que muitas habilidades de leitura e produção foram desenvolvidas como: a capa-
cidade de análise e de síntese; identificação dos elementos estruturais do gênero 
artigo de opinião; uso de operadores argumentativos etc. Para o aluno o artigo 
de opinião passou a ter funcionalidade. O movimento dialógico entre professor e 
aluno durante as etapas de produção do texto em sala de aula favoreceu a apren-
dizagem “o que permite uma análise mais adequada dos processos por meio dos 
quais se dá a apropriação das estratégias e procedimentos discursivos”(SUAS-
SUNA, 2013, p. 120).

Diante de todo o contexto fático, é urgente que a escola, especificamente 
o professor, mude o foco atual de considerar a escrita de texto como uma ati-
vidade mecânica e de responsabilidade individual, para assumir a escrita como 
um processo, uma atividade em que alunos e professores sejam sujeitos ativos 
e colaboradores, onde se verifica e se comprova que é realmente importante 
que no processo de condução da escrita haja uma mediação efetiva do profes-
sor. Atuando como mediador do processo de aprendizagem, o professor pode 
transformar cada momento do planejamento de suas atividades num tempo de 
reflexão, de pesquisa, de ensino e aprendizagem, de reorientação do fazer peda-
gógico que possa ser capaz de proporcionar aos alunos uma aprendizagem das 
habilidades necessárias à produção de texto.

No caso em foco, o desenvolvimento de uma sequência de atividades, 
mediada pelo professor, tendo a produção escrita como eixo central, permitiu 
vivenciar e constatar que as aulas de linguagem, pautadas no princípio dialógi-
co, o aluno é motivado a interagir com o texto e com seus pares, mediados pelo 
professor e ganha a confiança para se expressar e escrever, proporcionam o que 
se costumar chamar de aprendizagem significativa. Os textos escolhidos para a 
sequência de atividades favoreceram a interação porque tratavam de temas pre-
sentes no universo dos alunos e o trabalho com textos diversificados do gênero 
artigo de opinião na sala de aula precisa considerar esse fator, uma vez que todo 
conhecimento novo parte de um conhecimento já posto. Assim reitera-se a ne-
cessidade de um planejamento sólido e consistente de ações que visem desenvol-
ver as habilidades dos educandos para ler e produzir textos, interagindo nas mais 
variadas situações sociais, oportunizando ao aluno obter êxito no letramento 
que ocorre dentro e fora da escola. Somente quando a escola conseguir propiciar 
esse desenvolvimento estará atuando como agente de letramento. 
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A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO 
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1. Notas introdutórias 

Visto que o direito à educação de qualidade, está previsto para o público 
infantil desde a Constituição Federal de 1988, é possível afirmar que ainda há 
um distanciamento entre o atendimento a essas crianças e a efetivação de direitos 
que lhes são constitucionais. Diante dessa defasagem, realizou-se um estudo so-
bre os direitos regidos ao público infantil e a forma como os mesmos asseguram 
a qualidade da educação prestada, indagando-se sobre o real papel da literatura 
nesse processo. Este estudo busca dialogar sobre os momentos mais relevantes 
de tempos históricos, assim como sobre as legislações que garantiram a educa-
ção como um direito universal da criança, elencando dois aspectos essenciais 
para uma educação de qualidade, sendo eles: a importância da literatura para o 
público infantil e a sua constante contribuição para o pleno desenvolvimento do 
processo de ensino aprendizagem desses sujeitos. 

Ademais, salienta-se que esta pesquisa alicerçou-se sob uma análise 
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teórica e sistemática das vivências acadêmicas inerentes à disciplina de Estágio 
Supervisionado no Ensino Fundamental, promovida pelo curso de Licenciatura 
em Pedagogia de uma Universidade Federal do estado do Paraná. As atividades 
de estágio aconteceram entre os dias 14 de outubro a 6 de dezembro do ano de 
2019, em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no municí-
pio de Curitiba-PR, em uma turma de primeiro ano, com crianças na faixa etária 
de cinco a seis anos de idade. A professora regente responsável pela turma ora 
antes citada, trabalhava, na época, há 15 anos na área da educação. 

Diante das observações e vivências proporcionadas pela prática do está-
gio, e através de registros diários e sistematizados dessa prática, buscou-se for-
mular um objeto de pesquisa que conseguisse sanar a seguinte problemática: 
será que a escola faz um bom uso da literatura infantil dentro do seu ambiente 
educacional? Mais do que isso, quais são os benefícios da literatura infantil no 
desenvolvimento de crianças pequenas, e no que ela influência para o progresso 
da qualidade do atendimento na educação?

A fim de responder essa problemática e alcançar o objetivo proposto, o pre-
sente estudo subdividiu-se em quatro partes. A primeira parte, discute sobre os direi-
tos assegurados por lei e direcionados ao público infantil, principalmente no tocante 
à educação de qualidade. Já a segunda parte, disserta sobre o contexto social e his-
tórico da educação de crianças pequenas no Brasil. A terceira parte, discorre sobre a 
literatura infantil, bem como sobre sua importância para o desenvolvimento integral 
do sujeito. Por último, nas considerações finais, sintetiza-se sobre as percepções e 
descobertas alcançadas com o estudo empreendido através da prática de estágio su-
pervisionado em uma instituição de ensino fundamental pública do país.

2. Teorização e análise

O estudo em questão apresenta um prelúdio do contexto histórico da 
inserção e do desenvolvimento da educação de crianças no Brasil, bem como 
elucida questões referentes às políticas públicas que surgiram no decorrer desse 
processo, a fim de garantir a qualidade dessa oferta educacional e o desenvolvi-
mento das crianças inseridas nas primeiras etapas da educação básica.

É importante salientar, que o contexto social em que a educação de 
crianças fora difundida, esteve permeado constantemente por lutas e conflitos 
políticos que, ora mais tarde, foram responsáveis por dotar o indivíduo, cida-
dão brasileiro, de direitos e deveres, assegurados pela Constituição Federal de 
1988, – e mais pautado no campo educacional – a Lei de Diretrizes e Bases de 
1996, assim como, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que efeti-
vou e assegurou direitos próprios e legais de crianças e adolescentes brasileiros 
(BRASIL, 1988; BRASIL, 1996; BRASIL, 1990). 
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Ao dialogar-se sobre qualidade no atendimento da educação, é importante 
salientar que mesmo com tantos direitos garantidos por lei, o campo educacio-
nal ainda gera reflexões acerca da má qualidade de funcionamento das institui-
ções de ensino, falta de profissionais docentes bem remunerados, e a insuficiente 
oferta de vagas que abarque e insira todos as crianças no ambiente educacional 
na idade correta (BARROSO, 2019; MARTINS; SALVADOR; LUZ, 2020). 

Por meio das observações realizadas nas práticas pedagógicas de estágio 
no ensino fundamental, percebeu-se nitidamente a discrepância entre aquilo que 
é de direito da criança, como o brincar, e aquilo que é apenas re-produzido na 
instituição de ensino. Cita-se como exemplo o “horário de brincadeiras no par-
que”, sempre ancorado a um cunho estritamente pedagógico que demanda, ain-
da, um prévio planejamento elaborado e cronometrado pelo docente. As brinca-
deiras livres e o faz de conta se anulam diante das exigências “pedagogizadoras” 
das instituições de ensino da educação básica. 

Destarte, diante de uma realidade que contraria, muitas vezes, direitos 
assegurados por leis e respaldados pelo sistema de ensino, cabe à qualidade na 
educação de crianças, ser compreendida para além de visões pedagógicas pre-
viamente propostas e engessadas, que retiram dos sujeitos seus direitos mais 
elementares – como a brincadeira –, reduzindo o ato educativo à mera presença 
em sala de aula, manuseando um material didático e escutando, inertemente, a 
fala de um professor. 

Perante esse aspecto, elenca-se a literatura como um dos meios possíveis 
de alavancar a qualidade na educação do público infantil, desde que seja oferta-
da e trabalhada de maneira lúdica e rotineira, cabendo ao professor utilizar-se 
dessa ferramenta como forma de inserção e familiarização das crianças ao mun-
do letrado, instigando-as a desenvolverem, posteriormente, o hábito e a aptidão 
para a leitura e a escrita. 

3. Contexto histórico da educação de crianças pequenas

A educação pública infantil é um conceito recente na história brasileira 
– que traz marcas da luta de parte da sociedade interessada em uma educação 
universal e democrática –, que ainda requer avanços para a sua plena efetivação 
(FONSECA; COLARES; COSTA, 2019). 

O termo creche aparece no Brasil na época imperial (1822-1889), entretanto 
a oferta de educação para crianças pequenas só se torna universal e democrática a 
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Em 1975 regis-
trou-se no Rio de Janeiro a primeira instituição para crianças pequenas da elite, 
denominada jardim de infância (KUHLMANN JUNIOR, 1998; 2005).

No período Imperial o termo creche, era apenas uma ideia trazida pelo 



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

45

jornal do médico Carlos Costa, A Mãi de Família, mencionada também no pro-
cesso de criação da Associação Protetora da Infância Desamparada. Os Estados 
Unidos da América, que sofria com a ingerência da Europa, acabaram influindo 
na educação do Brasil entre os sécs. XIX e XX (KUHLMANN JUNIOR, 1998; 
2000; 2005). Na primeira metade da primeira República (1889-1930), um pouco 
antes do governo de Getúlio Vargas, vivíamos ainda em um período da histó-
ria em que não se preconizava políticas públicas educacionais, e segundo Silva 
e Francischini (2012), tratavam-se apenas de políticas jurídico-assistencial, já 
que o Estado se encarregava de zelar pelo cuidado de crianças não promissoras, 
aquelas que fugiam aos padrões da moralidade. 

Esta distinção moral entre as crianças perdurou até a criação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069, outorgado no dia 13 de ju-
nho do anos de 1990 – que preconizou como sendo de obrigação da família, 
da sociedade e do Estado a garantia dos direitos das crianças e dos adolescen-
tes brasileiros (PEREZ; PASSONE, 2010; SILVA; FRANCISCHINI, 2012; 
DIGIÁCOMO, 2014).

A partir da década de 1930, o Brasil passa a ter um caráter mais naciona-
lista e as políticas educacionais se estabelecem e se tornam mais comuns, já que 
antes eram mais pulverizadas. De acordo com Palma Filho (2005), a criação do 
Ministério da Educação e Saúde em 1930 inicializou e potencializou um proces-
so de política educacional mais amplo.

Em resistência à igreja católica, o Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, foi o primeiro movimento a defender a instrução pública e gratuita para 
todos, dentre outros projetos, ora antes velados. Aqui, destaca-se que o manifesto

[...] efetuava a defesa de princípios gerais que, sob a rubrica de novos ideais 
de educação, pretendiam modernizar o sistema educativo e a sociedade 
brasileira. Além da laicidade, da gratuidade, da obrigatoriedade e da coe-
ducação, o Manifesto propugnava pela escola única, constituída sobre a 
base do trabalho produtivo, tido como fundamento das relações sociais, 
e pela defesa do Estado como responsável pela disseminação da escola 
brasileira (VIDAL, 2013, p. 579).

A educação e a modernidade estariam agora, na mesma face da moeda. Em 
1934 a Constituição, ainda na “Era Vargas”, prevê o ensino primário e acata a vá-
rios pontos do Manifesto. A instrução passou, então, a ter um caráter mais signifi-
cativo a partir desse momento, não porque garantiria uma educação de qualidade, 
mas porque passaria a diferenciar as pessoas. Os intelectuais se organizavam para 
promoverem a instrução pública e a alfabetização da classe pobre, uma espécie de 
“regeneração” do povo pela formação cívica, moral e higiênica (KUHLMANN 
JUNIOR, 1998; 2000; 2005; FONSECA; COLARES; COSTA, 2019). 

Em 1942 surge a Legião Brasileira de Assistência (LBA), instituição de 
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cunho assistencialista criada pelo governo em parceria com a rede privada, que 
realizou alguns projetos sociais, destacando-se o projeto “Casulo” – que deu 
grande visibilidade para a educação de crianças pequenas –, difundindo seus 
ideais por todo o país em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) (VIEIRA, 2022).

A LBA reproduziu a ideologia assistencialista que já vinha sendo empre-
gada aos pobres, tidos como um empecilho para o crescimento do país. Nenhum 
atendimento era decidido e realizado observando o direito, mas os interesses pró-
prios de quem os financiavam. Os projetos cresciam, desordenadamente, pelo país 
e isso não favorecia o atendimento de qualidade a estas pessoas (VIEIRA, 2022).

O regime militar abriu as portas do Brasil para as multinacionais, o ensino 
constituía-se por um viés profissionalizante, o que acabou gerando uma maior 
segregação de classe, que durou até o ano de 1978. Kuhlmann Junior (1998; 
2000) e Andrade (2010), elucidam que esse período trouxe muitas perdas para a 
educação, mas ao final do regime militar a liberdade de expressão foi concedida 
e os anseios de que a Educação Básica atendesse às classes populares foram 
tomando forma e contorno, conforme nascia a Constituição Federal de 1988 e 
as Diretrizes e Bases da Educação. Essas conquistas consideraram cada movi-
mento tido até aquele momento como muito importante e fundamental para o 
progresso rumo à uma educação universal. 

Em 1988, com a publicação da Constituição Cidadã, consagra-se o direi-
to público subjetivo, inalienável, independentemente da idade, porém, mesmo 
depois do reconhecimento legal de que a educação deve ser para todos, o aten-
dimento às crianças de classe social baixa ainda é excludente e escolarizante, 
até os dias de hoje (ANDRADE, 2010; KUHLMANN JUNIOR, 1998; 2000; 
FONSECA; COLARES; COSTA, 2019).

Kramer, Nunes e Corsino (2011) revelam que a educação de crianças pe-
quenas é um produto de séculos de lutas movidas pelo progresso e pelos interes-
ses sociais, sendo consolidada na federação, mas que ainda vem se moldando 
de acordo com as experiências e os desafios vividos na sua própria inserção 
no campo institucional. Hoje, ela deve ser um ambiente de interação, tendo o 
professor como figura de mediador, permitindo então que as crianças recriem 
culturas e sistematizem os saberes produzidos pela sociedade.

Já no que se diz respeito à oferta do Ensino Fundamental, especificamen-
te, afirma-se que ele é a

Pedra angular da Educação Básica, [...] tem constituído foco central da luta 
pelo direito à educação. Em consequência, no Brasil, nos últimos anos, 
sua organização e seu funcionamento têm sido objeto de mudanças que 
se refletem nas expectativas de melhoria de sua qualidade e de ampliação 
de sua abrangência, consubstanciadas em novas leis, normas, sistemas de 
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financiamento, sistemas de avaliação e monitoramento, programas de for-
mação e aperfeiçoamento de professores e, o mais importante, em preocu-
pações cada vez mais acentuadas quanto à necessidade de um currículo e 
de novos projetos político-pedagógicos que sejam capazes de dar conta dos 
grandes desafios educacionais da contemporaneidade (BRASIL, 2013, p. 
103).

4. A literatura infantil

Dentre as várias definições sobre o que vem a ser literatura, Souza (2010) 
nos afirma que ela veio da necessidade de guardar o presente e o passado, nas-
cendo de a urgente necessidade dos homens analisarem, registrarem e compar-
tilharem com seus semelhantes suas experiências e valores, possibilitando trans-
mitir seus conhecimentos para as gerações vindouras (SILVA, 2009; SOUZA, 
2010; WACHHOLZ BARTZ et al., 2022).

Zilberman (2003) defende que a literatura infantil, juntamente com a qua-
lidade de estética do livro, cativa a criança, expande seu lado cognitivo enquanto 
leitor, sendo assim fundamental no âmbito escolar, ao passo em que desperta 
a reflexão crítica, questiona os vínculos ideológicos da manifestação artística, 
instiga o indivíduo para seu autoconhecimento e para o reconhecimento da so-
ciedade em que se insere, revelando e denunciando também os processos de 
sujeição e de dominação da infância.

Apesar de tamanha relevância, muitas vezes o profissional docente preo-
cupa-se, demasiadamente, em apenas ministrar os conteúdos pré-estipulados 
pelo sistema de ensino, não dando à devida importância que a literatura, como 
formadora de cidadãos mais críticos, merece; deixando o hábito da leitura, sem-
pre em segundo plano. 

Durante algumas vivências no cotidiano da sala de aula, percebeu-se que 
o sistema educacional, com todas as suas exigências metodológicas e burocrá-
ticas, distancia os discentes da prática rotineira da leitura sem um fim peda-
gógico específico. É necessário que tudo esteja, milimetricamente, planejado 
e referenciado no plano de aula docente, caso contrário, “é perca de tempo”, 
tempo precioso, aliás, que poderia ser aproveitado para concluir e/ou adiantar 
um conteúdo de matérias obrigatórias, que precisam ser “vencidos” até o findar 
do ano letivo. Aqui, fica nítida a escala utilitária fordista de educação, aplicada 
desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. Essa concepção assegura que,

[...] o papel social da educação básica em instituições de ensino deve, por-
tanto, e quando muito, proporcionar uma ginástica mental que prepare o 
cérebro como “músculo”, um órgão mecânico, para posteriormente su-
portar as intervenções do one best way e da rotinização da linha de série 
(ANTUNES, 2017, p. 3).
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O sistema educacional é compreendido, então, como uma das muitas en-
grenagens do aparelho capitalista, que transforma o ambiente escolar em uma 
“linha de produção”, garantindo a sistematização de uma infinidade de conteú-
dos obsoletos e de práticas pedagógicas enraizadas na tradição de que “quanto 
mais, melhor”, esquecendo-se dos sujeitos do processo educativo, dotados de 
sentimentos e necessidades que ali se encontram. Pensa-se muito no resultado, 
e pouco no processo de construção dele (ADORNO, 1970; ANTUNES, 2017).

A ideia utilitarista da educação para fomentar práticas de ascensão do 
capitalismo, também se torna evidente quando as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica,  mais especificamente do Ensino Fundamental, 
ancoram aos principais objetivos da Educação Básica, o de

[...] propiciar o desenvolvimento do educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os 
meios para que ele possa progredir no trabalho e em estudos posteriores, 
segundo o artigo 22 da Lei nº 9.394/96 (LDB), bem como os objetivos 
específicos dessa etapa da escolarização (artigo 32 da LDB), devem con-
vergir para os princípios mais amplos que norteiam a Nação brasileira 
(BRASIL, 2013, p. 108, grifo nosso).

Salienta-se aqui, que a instituição de ensino pública assistida na prática de 
estágio contava com uma ampla biblioteca em seu espaço físico, que dispunha 
de uma gama generosa de livros infantis e fantoches para a contação de histó-
rias, porém, ela permanecia fechada no período vespertino, pela ausência de um 
funcionário responsável que zelasse pelo cuidado com o espaço, aqui denomina-
da de “Bibliotecária (o)”. Dessa forma, o uso desse espaço era sempre restrito, 
tornando-se, por vezes, inviável o usufruto  de todo o material lá disponível. 

Há então uma ambiguidade daquilo que se coloca como direito da crian-
ça – como uma educação de qualidade –; e do que o espaço da instituição edu-
cacional oferta para as crianças – como uma biblioteca –, não obstante, tudo isso 
defronta-se com a inacessibilidade de fruição desse espaço, prejudicando todas 
as crianças que frequentam a instituição de ensino apenas no período vesperti-
no. Se pensarmos que a educação é um direito de todos, sem distinção, por que 
não há, então, direitos iguais na utilização do espaço escolar? Mais uma vez, é 
possível perceber que nem tudo o que se assegura em leis, se disponibiliza, veri-
dicamente, no espaço individualizado de uma instituição de ensino. 

Diante disso, reconhece-se que cabe à instituição escolar promover rela-
ções e experiências que estimulem o hábito da leitura, a fim de propiciar o pleno 
desenvolvimento cognitivo das crianças, e instigá-las à uma inserção integral 
ao mundo letrado. Mas isso só será possível se a acessibilidade das crianças aos 
livros e à biblioteca da instituição for garantida. 

A literatura infantil é aqui compreendida como uma organização que 
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envolve a educação e o conhecimento das crianças, é na leitura que os infantes 
desenvolvem estratégias de imaginação e, principalmente, suas habilidades de 
aprendizagem. Potencializa-se também a oralidade, sensibiliza-se a escuta, ao 
passo em que também se fortalece o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores, como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória e o racio-
cínio (COELHO, 2000; NETZEL; OLIVEIRA, 2016; MONTOITO; CUNHA, 
2020; SERIGHELLI; OLIVEIRA, 2020, CAVALCANTE; LESNIOWSKI; 
CAETANO, 2023).

É no hábito de leitura que as crianças começam a valorizar a educação, 
percebendo-a como um aspecto que desperta sua criatividade no processo de 
ensino-aprendizagem, tendo em vista que “Os textos literários envolvem, simul-
taneamente, a emoção e a razão em atividade” (COSTA, 2007, p.17).

Para Zilberman (2003), cabe ao professor ser o incentivador e o elo entre 
a criança e o livro de histórias, porém, é necessário deixar que a criança explore 
livremente cada livro, se interesse por eles, desde a capa, até suas ilustrações, 
aprendendo a gostar daquilo que manuseia, produzindo sentimentos genuíno 
pelos livros. 

A literatura foi considerada, por muito tempo, como um simples passa-
tempo, sem alusões às críticas ou formadora de opiniões, mesmo sabendo que 
“Ler é então interrogar as palavras, duvidar delas, ampliá-las. [...] Nada há que 
se possa ser mencionado fora dos signos, e o mundo real tem tantas formas 
quantos discursos há” (YUNES, 2009, p. 59).

5. Considerações finais 

De acordo com a vivência proporcionada pela prática pedagógica de está-
gio supervisionado em uma instituição de educação básica, assim como o contato 
direto com estudos produzidos sobre a temática da literatura infantil, questionou-
-se sobre a importância de se refletir sobre práticas educativas de qualidade, desta-
cando dentre elas o incentivo à leitura no ambiente de ensino, averiguando-se que 
o mesmo pode contribuir veemente para a formação de sujeitos mais preparados 
para lidar com as demandas da vida cotiada e do meio social no qual pertence.

As observações e vivências da prática de ensino, oportunizou-nos conhe-
cer um pouco mais sobre a educação para crianças pequenas e os seus múltiplos 
contextos de inserção no complexo sistema regular de ensino. Constatou-se, su-
mariamente, que a literatura infantil possui valor ímpar na ascensão de indiví-
duos que se interessem, verdadeiramente, pela escrita e que triunfem na convi-
vência com o mundo letrado. Notou-se também, que o trabalho com a literatura 
infantil no contexto educacional torna progressiva e ascendente a qualidade do 
atendimento na educação e na formação cidadã ofertada por ela.
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Não obstante, diante de algumas práticas contraditórias que elucidam um 
desconhecimento dos reais direitos assegurados para as crianças, percebeu-se 
que o primeiro ano do ensino fundamental (antes conhecido como pré-esco-
la, logo, educação infantil), não se figura como uma etapa qualitativa para as 
instituições de ensino, que se preocupam, demasiadamente, com a produção 
quantitativa nesse período da educação básica. A visão escolarizante do siste-
ma de ensino permeia, rotineiramente, as práticas educacionais nas instituições 
escolares, que insistem em lidar com “alunos”, quando deveriam lembrar-se de 
que lidam, acima de tudo, com crianças. 

É preciso atentar-se para o fato de que a literatura infantil é uma das 
principais facetas para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Porém, 
de nada adianta as instituições de ensino proporcionarem espaços próprios para 
a realização de leitura, se não democratizam seu acesso aos estudantes. 

Assim, diante do apresentando, constata-se que a educação direcionada 
ao público infantil pauta-se estritamente no cumprimento de programas pedagó-
gicos que pouco valorizam a infância e suas especificidades, vislumbrando uma 
concepção distorcida dos sujeitos inseridos nos espaços escolares, e dos direitos 
que a eles se permeiam. 

Entretanto, é possível afirmar que as práticas de leitura dentro do ambiente 
escolar têm proporcionado avanços significativos no desenvolvimento cognitivo das 
crianças, que a posteriori, se expressam com êxito no decorrer de todo o Ensino 
Fundamental. Não obstante, defende-se que a literatura infantil, mais do que mera 
forma de entretenimento, é uma potente ferramenta pedagógica, pois apresenta ao 
sujeito o mundo letrado, nutre e desenvolve o raciocínio lógico, a imaginação, des-
perta emoções, sentimentos e favorece uma experiência única de vida.

Um último fator relevante a elucidar, trata-se da importância da prática 
pedagógica de estágio nos cursos superiores de formação de professores (licen-
ciaturas), já que através dele é possível conhecer a realidade do “chão da escola” 
e compreender, efetivamente, o desenrolar do trabalho docente em suas múlti-
plas facetas de atuação. 

Essa maior vivência da rotina e das práticas escolares, gera muitas dúvi-
das e anseios, e nos colocam a desafiar, constantemente, nosso próprio desejo de 
adentrar no universo da educação mas, em contrapartida, mostra-nos também o 
que de melhor há em todos os percalços e desafios da profissão docente, a sensa-
ção indubitável de ensinar e fazer a diferença na vida de alguém. 
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1. Introdução 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade, mas 
principalmente na infância, na qual ela deve ser vivenciada, não apenas como 
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diversão, mas com objetivo de desenvolver as potencialidades da criança, visto 
que o conhecimento é construído pelas relações interpessoais e trocas recíprocas 
que se estabelecem durante toda a formação integral da criança. 

A introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito 
importante, devido a influencia que os mesmos exercem frente aos alunos, pois 
quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e 
dinâmico o processo de ensino-aprendizagem. 

O lúdico enquanto recurso pedagógico na aprendizagem deve ser en-
carado de forma séria, competente e responsável. Desta forma a intervenção 
dos educadores é um fator primordial no processo do ensino e aprendizagem, 
além da interação social. De acordo com o Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil-RCNEI (BRASIL, 1998, p. 23) “Educar significa propiciar 
situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagem para o desenvolvimento das 
capacidades [...]” 

A psicomotricidade é uma abordagem interdisciplinar que combina 
conhecimentos da psicologia, neurologia e educação física para estudar o de-
senvolvimento humano e suas relações com o movimento. O objetivo dessa 
abordagem é compreender como o movimento corporal influencia as funções 
psicológicas, como a percepção, a memória, a atenção e a emoção, e como essas 
funções, por sua vez, afetam o movimento.

A psicomotricidade é uma área de intervenção que pode ser aplicada em 
diversos contextos, como a educação, a saúde e a reabilitação, e tem como fi-
nalidade promover o desenvolvimento integral do indivíduo, favorecendo a sua 
capacidade de adaptação, expressão e comunicação.

A psicomotricidade tem suas origens no início do século XX, com os es-
tudos de psicólogos como Henri Wallon, Jean Piaget e Lev Vygotsky, que obser-
varam a importância do movimento para o desenvolvimento cognitivo e afetivo 
da criança. Posteriormente, a psicomotricidade foi sendo aprimorada por outros 
estudiosos, como André Lapierre, que desenvolveu uma abordagem terapêutica 
baseada no movimento e Bernard Aucouturier, que propôs uma pedagogia psi-
comotora para a educação infantil.

Hoje em dia, a psicomotricidade é amplamente utilizada em diferentes 
áreas, como a educação, a saúde e a reabilitação. 

Gladys Nogueira Cabral contextualiza que “na educação, a psicomotrici-
dade é aplicada no processo de aprendizagem, ajudando a criança a desenvolver 
sua coordenação motora, percepção espaço-temporal, lateralidade e esquema 
corporal”, além de estimular a sua criatividade e expressão.

Na área da saúde, a psicomotricidade é aplicada em pacientes com dis-
túrbios neurológicos, como paralisia cerebral, autismo e síndrome de Down, 
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ajudando a melhorar a sua coordenação motora e habilidades cognitivas. Na 
reabilitação, a psicomotricidade é aplicada em pacientes que sofreram lesões ou 
traumas, ajudando a recuperar a sua mobilidade e habilidades motoras.

Além disso, a psicomotricidade também é utilizada em atividades espor-
tivas, como a ginástica olímpica, a dança e o pilates, que valorizam a conexão 
entre o corpo e a mente para a realização dos movimentos.

A psicomotricidade é uma abordagem interdisciplinar que utiliza o mo-
vimento corporal como meio de estimular o desenvolvimento humano em suas 
diversas dimensões. Através da psicomotricidade, é possível trabalhar não ape-
nas as habilidades motoras, mas também as funções psicológicas e sociais do 
indivíduo, favorecendo a sua adaptação, expressão e comunicação. É uma abor-
dagem amplamente utilizada em diversos contextos, como a educação, a saúde 
e a reabilitação, tendo como finalidade promover o desenvolvimento integral do 
indivíduo, levando em conta as suas características individuais e contextuais. 

2. Desenvolvimento

Para uma aprendizagem eficaz é preciso que a criança construa o conhe-
cimento e assimile os conteúdos. Na infância o ensino deve ser mediado de ma-
neira lúdica, para a criança adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso 
do desenvolvimento de sua inteligência, já que se modifica de ato puramente 
transmissor ao ato transformador, em ludicidade, denotando-se, portanto, em 
jogos e brincadeiras.

A Resolução nº 05, que fixa as diretrizes curriculares para a educação 
infantil fundamenta a atividade proposta às crianças, segundo este documento, 
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que acrian-
ça, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experi-
menta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, pro-
duzindo cultura. (Art.4º, 2009). Neste sentido, a ludicidade compôs o repertório 
de ações, uma vez que se acredita que quando as crianças aprendem brincando 
estão melhores preparadas para descobrir em si mesmas suas potencialidades 
para agarrar e pegar com suas próprias mãos, andar com seus próprios pés, ob-
servar e encontrar com os seus próprios olhos as possibilidades para desenvolver 
a autoconfiança para novos conhecimentos. 

A construção dos jogos e brinquedos (que possui significados próprios na 
brincadeira e consequentemente para a formação humana, desenvolvimento e 
a aprendizagem da criança), foi realizada de forma coletiva. (ISCHKANIAN, 
2013, p.05) afirma que, 
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A introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito 
importante devido à influência que os mesmos exercem frente aos alunos, 
pois quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais 
fácil e dinâmico o processo de ensino-aprendizagem. O lúdico enquanto 
recurso pedagógico na aprendizagem deve ser encarado de forma séria, 
competente e responsável. Os jogos, as brincadeiras e os brinquedos, quan-
do usado de maneira correta, poderão oportunizar ao educador e ao edu-
cando, importantes momentos de aprendizagem em múltiplos aspectos.

Em todo processo de construção dos brinquedos e das brincadeiras se ob-
servava a criatividade, o interesse e motivação das crianças. Processos de apren-
dizagem que são tão importantes, quanto à alimentação, higiene e saúde, vitais 
para o desenvolvimento do ser humano. A brincadeira com ponto relevante, 
pelo fato de construir uma base emocional e cognitiva, que auxiliará na tomada 
de decisões futuras. 

A ação do “jogar e do brincar” levam a criança a experimentar, descobrir, 
inventar, aprender e desenvolver o pensamento e a concentração, além da satis-
fação de brincar com objetos criados por elas próprias. “Só brincando é que ela 
vai começar a perceber o objeto, não da maneira que ele é, mas como desejaria 
que fosse” (BOMTEMPO; KISHIMOTO, 2000, p. 61). 

2.1 Psicomotricidade e o lúdico

A psicomotricidade é uma abordagem interdisciplinar que estuda as rela-
ções entre o movimento corporal e as funções psicológicas, como a percepção, a 
memória, a atenção e a emoção. 

O lúdico, por sua vez, é uma atividade que valoriza o prazer e a ludicida-
de, permitindo o desenvolvimento da criatividade, imaginação e expressão. A 
psicomotricidade e o lúdico são duas abordagens que se complementam, pois 
ambas valorizam o movimento e a expressão corporal como meio de desenvol-
ver habilidades cognitivas, sociais e afetivas.

No contexto da educação infantil, por exemplo, o lúdico é uma atividade 
que permite a criança explorar o mundo e aprender de forma prazerosa e sig-
nificativa, enquanto a psicomotricidade trabalha o desenvolvimento motor e a 
percepção espacial e temporal. Além disso, a utilização do lúdico na psicomotri-
cidade pode ser uma ferramenta importante para estimular a criatividade, ima-
ginação e a expressão das emoções. Por meio de jogos e brincadeiras, é possível 
trabalhar habilidades como a cooperação, a socialização e a autoestima.

Na área da saúde, a psicomotricidade e o lúdico também são utilizados 
como forma de intervenção terapêutica. Por exemplo, em pacientes com distúr-
bios neurológicos, como paralisia cerebral, o uso de atividades lúdicas e psico-
motoras pode auxiliar na reabilitação motora e cognitiva.
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Além disso, a utilização do lúdico na psicomotricidade pode ser uma for-
ma de tornar o processo terapêutico mais agradável e acolhedor, reduzindo a 
ansiedade e o estresse.

A combinação entre a psicomotricidade e o lúdico é uma abordagem que 
pode ser utilizada em diferentes contextos, como a educação, a saúde e a rea-
bilitação. Através do lúdico, é possível tornar o processo de desenvolvimento e 
intervenção mais prazeroso e significativo, permitindo a exploração do mundo 
de forma criativa e imaginativa.

A psicomotricidade, por sua vez, trabalha o desenvolvimento motor, per-
ceptivo e afetivo, permitindo uma intervenção mais ampla e integral no indi-
víduo. Por isso, a combinação entre psicomotricidade e lúdico pode ser uma 
ferramenta valiosa para o desenvolvimento humano e para a promoção da saúde 
e bem-estar.

2.2 Psicomotricidade e os jogos 

Os jogos são atividades lúdicas que valorizam o prazer e a diversão, per-
mitindo o desenvolvimento da criatividade, imaginação e expressão.

Os jogos são atividades lúdicas que permitem a criança explorar o mundo 
e aprender de forma prazerosa e significativa. Na perspectiva da psicomotricida-
de, os jogos podem ser uma ferramenta importante para estimular o desenvolvi-
mento motor e a percepção espacial e temporal.

Além disso, os jogos também podem ser utilizados para trabalhar habili-
dades cognitivas, sociais e afetivas. Por meio de jogos de equipe, por exemplo, é 
possível desenvolver a cooperação, a socialização e a autoestima.

Na área da saúde, os jogos também são utilizados como forma de interven-
ção terapêutica. Por exemplo, em pacientes com distúrbios neurológicos, como 
paralisia cerebral, o uso de jogos pode auxiliar na reabilitação motora e cognitiva.

A utilização dos jogos na psicomotricidade pode ser uma forma de tornar o 
processo terapêutico mais agradável e acolhedor, reduzindo a ansiedade e o estresse.

É importante ressaltar que os jogos devem ser escolhidos de acordo com a 
idade e habilidades dos indivíduos envolvidos, de forma a estimular o desenvol-
vimento de forma adequada e segura.

2.3 Psicomotricidade e os brinquedos

Os brinquedos são objetos lúdicos que estimulam a criatividade, a ima-
ginação e o desenvolvimento infantil. Os brinquedos são ferramentas valiosas 
no processo do desenvolvimento global infantil. Eles permitem que as crianças 
explorem o mundo ao seu redor, aprendam e se desenvolvam de forma lúdica e 
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prazerosa. Na perspectiva da psicomotricidade, os brinquedos podem ser utiliza-
dos para estimular o desenvolvimento motor e a percepção espacial e temporal.

Os brinquedos também podem ser utilizados para trabalhar diversas habilida-
des cognitivas, sociais e afetivas. O brincar de faz de conta com bonecas ou carrinhos 
pode ajudar na compreensão das relações sociais e na construção da identidade.

Na área da saúde, os brinquedos também são utilizados como forma de 
intervenção terapêutica. Por exemplo, em crianças com deficiência física ou neu-
rológica, o uso de brinquedos pode auxiliar na reabilitação motora e cognitiva. 

A utilização dos brinquedos na psicomotricidade pode ser uma forma de 
tornar o processo terapêutico mais agradável e acolhedor, reduzindo os diversos 
graus de ansiedade e estresse.

É importante ressaltar que os brinquedos devem ser escolhidos de acordo 
com a idade e habilidades das crianças, de forma a estimular o desenvolvimento 
de forma adequada e segura.

2.4 Psicomotricidade e a gamificação 

A gamificação é uma estratégia que utiliza elementos dos jogos para enga-
jar e motivar pessoas em diferentes contextos, como a educação.

Rafael Jacson da Silva Carneiro contextualiza que “a gamificação na edu-
cação pode ser uma ferramenta poderosa para motivar e engajar os alunos”. Ao 
utilizar elementos dos jogos, como desafios, recompensas e pontuações, é possí-
vel tornar o processo de aprendizagem mais agradável e prazeroso.

Na perspectiva da psicomotricidade, a gamificação pode ser utilizada 
para estimular o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. Por exemplo, 
jogos que envolvam movimentos corporais podem ser utilizados para trabalhar 
a coordenação motora e a percepção espacial e temporal.

Além disso, a gamificação pode ser utilizada para trabalhar habilidades 
cognitivas, como a atenção, a memória e a resolução de problemas. Jogos que 
envolvam quebra-cabeças, por exemplo, podem ser utilizados para desenvolver a 
capacidade de planejamento e organização.

Na área da saúde, a gamificação também pode ser utilizada como forma 
de intervenção terapêutica. Por exemplo, em crianças com deficiência física ou 
neurológica, jogos que envolvam movimentos corporais podem ser utilizados 
como forma de estimular a reabilitação motora.

É importante ressaltar que a gamificação deve ser utilizada de forma ade-
quada e com objetivos claros de aprendizagem. Os jogos devem ser escolhidos 
de acordo com a idade e habilidades das crianças, de forma a estimular o desen-
volvimento de forma adequada e segura.

A combinação entre a psicomotricidade e a gamificação pode ser uma 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

60

abordagem poderosa na educação e no desenvolvimento infantil. Através da 
gamificação, é possível tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso e 
engajador, permitindo a exploração do mundo de forma criativa e imaginativa.

2.5 Psicomotricidade e as brincadeiras

As brincadeiras são uma parte importante do desenvolvimento infantil, 
pois permitem que a criança explore o mundo de forma lúdica e criativa. 

As brincadeiras são importantes para o desenvolvimento motor e cogni-
tivo da criança, pois permitem que ela explore o ambiente de forma criativa e 
imaginativa. Além disso, as brincadeiras também permitem que a criança desen-
volva habilidades sociais, como a comunicação, a cooperação e a empatia.

Alcione Santos de Souza projeta que “na perspectiva da psicomotrici-
dade, as brincadeiras são uma forma de estimular o desenvolvimento motor e 
cognitivo das crianças”. Por exemplo, brincadeiras que envolvam o movimento 
corporal, como pular corda, jogar bola ou brincar de amarelinha, podem ser uti-
lizadas para trabalhar a coordenação motora e a percepção espacial e temporal.

Além disso, as brincadeiras também podem ser utilizadas para trabalhar 
habilidades como a atenção, a memória e a resolução de problemas. Jogos de 
tabuleiro, por exemplo, podem ser utilizados para desenvolver a capacidade de 
planejamento e organização.

As brincadeiras também podem ser utilizadas como forma de intervenção 
terapêutica, principalmente em crianças com deficiência física ou neurológica. 
Brincadeiras adaptadas, que envolvam movimentos corporais e estímulos senso-
riais, podem ser utilizadas como forma de estimular a reabilitação motora.

É importante ressaltar que as brincadeiras devem ser adequadas à idade e 
habilidades das crianças, de forma a estimular o desenvolvimento de forma ade-
quada e segura. Além disso, é importante que as brincadeiras sejam realizadas 
em um ambiente seguro e supervisionado.

Eliana Drumond explica que na “combinação entre a psicomotricidade 
e as brincadeiras pode ser uma abordagem poderosa no desenvolvimento infan-
til”. As brincadeiras permitem que a criança explore o mundo de forma criativa 
e lúdica, enquanto a psicomotricidade trabalha o desenvolvimento motor, per-
ceptivo e afetivo, permitindo uma intervenção mais ampla e integral na criança.

Por isso, é importante que os educadores e profissionais da saúde este-
jam atentos à importância das brincadeiras e da psicomotricidade no desenvol-
vimento infantil, estimulando a criança a explorar o mundo de forma lúdica e 
criativa, e permitindo que ela se desenvolva de forma integral e saudável.
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2.6 Educação Física 

A Psicomotricidade nas aulas de Educação Física, na Educação Infantil, con-
tribui de forma expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal, o 
que favorecerá a orientação espacial das crianças. 

Educação Física na educação infantil tem como finalidade instrumenta-
lizar o aspecto psicomotor das crianças através de atividades que envolvessem a 
área motora, o que, supostamente, possibilitaria um maior sucesso na alfabeti-
zação, dando suporte às aprendizagens de cunho cognitivo.

A Educação Física, segundo a BNCC, aborda a expressão dos alunos 
através das práticas corporais, que possibilitam experiências sociais, estéticas, 
emotivas e lúdicas, essenciais para a Educação Básica. É um dos componentes 
curriculares e uma das competências essenciais para o Ensino Fundamental.

2.7 Educação Física na Educação Infantil

A Educação Física está diretamente ligada à Psicomotricidade, além de 
ter os mesmos objetivos para a criança, é uma área estratégica nesse campo, pois 
através de jogos e brincadeiras propostos em aula pode proporcionar a criança 
o desenvolvimento motor, afetivo e intelectual. Para que a criança controle seu 
próprio corpo, tanto a educação física quanto a psicomotricidade, atuando nos 
anos pré-escolares abrange os seguintes tópicos:

2.7.1 Esquema corporal: o conhecimento que a criança tem do próprio corpo, dos 
movimentos, das posturas. Através dessa consciência criada, ela é capaz de criar 
as possibilidades de atuação tanto sobre seu corpo, quanto a tudo que o cerca. Está 
diretamente ligado à formação da personalidade da criança. Uma má estruturação 
desse esquema pode provocar transtornos nas áreas motoras, perceptiva e social.

2.7.2 Lateralidade: é a capacidade que a criança tem de controlar os dois lados 
do corpo, direito ou esquerdo, contribuindo para as atividades do dia a dia. Está 
ligado às habilidades da mão, do pé e do olho. Normalmente, um lado apresenta 
mais força, rapidez e precisão. A lateralidade é dominância de um lado do corpo 
em relação ao outro, não podendo ser confundido com conhecimento de direita 
e esquerda, isso se refere a dominância de conceitos. As atividades desenvolvi-
das devem dar ênfase, inicialmente, à intensidade do trabalho dos dois lados do 
corpo sem associar aos termos “direita” e “esquerda”.

2.7.3 Coordenação: diz respeito à ação para executar movimentos com eficiência, 
através do sistema nervoso central e vários grupos musculares. Este elemento 
permite a criança controlar seus movimentos e está ligado a componentes como 
equilíbrio, velocidade, agilidade, força e resistência.
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2.7.4 Estruturação Espacial: serve para a criança se situar no ambiente em que vive 
e estabelecer relações com os objetos. Ela se estabelece através das sensações que 
são da visão, audição, tato, olfato, gustação. A má estruturação espacial pode 
desencadear outras dificuldades, como:

Dificuldade no processo de interiorização e assimilação da lateralidade.

Dificuldade no desenvolvimento mental e psicomotor.

Problemas para manipular objetos ao seu redor.
Fonte: Autores, (2023)

2.7.5 Estruturação Temporal: é o elemento mais difícil de se trabalhar com as crian-
ças, pois elas têm dificuldade em diferenciar o tempo real e ficcional. A crian-
ça só conseguirá realizar essa diferenciação quando tiver um desenvolvimento 
cognitivo mais avançado. Quando mais novas, a noção de tempo que tem são 
os hábitos do dia a dia como hora de dormir, de comer, de tomar banho. O de-
senvolvimento da criança está diretamente ligado a esses elementos e pode ser 
prejudicado se ela não receber o estimulo apropriado. E é através da educação 
física com diferentes atividades, estímulos e experiências que desenvolverão au-
tonomia psicomotora.

2.8 Benefícios da Educação Física na Educação Infantil

Praticar um esporte ou qualquer atividade física é de extrema importân-
cia para as pessoas e a escola é o lugar ideal para começar. É na Educação 
Física que as crianças e jovens se desenvolvem físico, social e emocionalmente. 
Listamos alguns benefícios que a prática traz:
2.8.1 Disciplina: a prática de esportes e atividades físicas, desde a idade escolar, 
contribui para compreensão da necessidade de disciplina para viver em socieda-
de. Desde muito novos aprendem a ter respeito e seguir regras, o que não existe 
só no jogo, mas na vida.

2.8.2 Trabalho em equipe: As relações sociais promovidas pela disciplina são de 
extrema importância. O trabalho em equipe promovido através do contato com 
outras crianças e jovens enriquece as relações e faz com que surjam outros valo-
res como a solidariedade com o outro.

2.8.3 Personalidade: influencia também na personalidade do jovem e da criança. 
Desenvolvendo a autoestima, o caráter e a confiança.

2.8.4 Desenvolvimento Físico: Além de estar ligado a fatores sociais e emocionais, a 
atividade também influencia fisicamente. A prática ajuda a tornar a pessoa mais 
saudável, livrando do sedentarismo e beneficiando no desenvolvimento físico.

2.8.5 Desenvolvimento motor: a Educação Física, principalmente na idade 
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escolar, ajuda no desenvolvimento de habilidades motoras e no reflexo. Além 
disso, também melhora a coordenação e na postura corporal, trazendo bene-
fícios para a saúde.

2.9 Atividades para trabalhar a Educação Física na Educação Infantil

A Educação Física é de grande importância para o desenvolvimento físi-
co, psicológico, emocional, intelectual e social da criança, principalmente nos 
primeiros anos escolares. É nesta disciplina que eles podem descobrir seus li-
mites, se expressar, interagir e colocar em prática a criatividade. Pensando nos 
profissionais que irão trabalhar nessa área, separamos três tipos de atividades 
que podem ser aplicadas na Educação Física ainda na educação infantil.

2.9.1 Aquecimento: esta é a primeira etapa que deve acontecer na aula. Apesar de 
ser muitas vezes esquecido, o aquecimento é de extrema importância, pois pre-
para o corpo para os próximos exercícios e atividades. Ele traz benefícios para o 
organismo como aumento da capacidade respiratória e aceleração do metabolis-
mo. Além disso, a falta do aquecimento pode provocar lesões.

2.9.2 Recreação: uma das formas de se trabalhar na educação infantil é com ativida-
des recreativas. Através das brincadeiras, o professor utiliza normas e regras para 
jogos em equipe, além de trabalhar o conceito de cooperação. Se relacionando em 
atividades como esta, as crianças trabalham ainda o movimento e a criatividade.

2.9.3 Jogos: neste tipo de atividade podemos citar dois modelos, os jogos competi-
tivos e os jogos cooperativos e ambos trazer ensinamentos para as crianças. Nos 
jogos competitivos, os alunos aprendem a lidar com vitórias e derrotas. Já nos 
jogos cooperativos, é trabalhado sobre a parceria e o respeito às diferenças, visto 
que um jogador precisa ajudar o outro.

3. Considerações finais 

Conclui-se a partir das evidências que o lúdico na educação infantil é o 
exercício do aprender de forma prazerosa e significativa. Desta forma, é de suma 
importância que os educadores proponham desafios e incentivem a participação 
coletiva infantil nas diferentes atividades. 

O lúdico desde os mais funcionais até os de regra, os jogos e as brin-
cadeiras proporcionam experiências, possibilitando a conquista e a formação 
da identidade infantil. Como educadores, podemos constatar por meio de uma 
holística pedagógica, que a criança brinca daquilo que vive. Ela extrai sua ima-
ginação lúdica de seu dia-a-dia, portanto, as crianças que tem a oportunidade 
de brincar e jogar, estão mais preparadas emocionalmente para controlar suas 
atitudes dentro do contexto escolar e social, obtendo assim, melhores resultados 
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gerais no desenrolar da sua vida. 
O lúdico promove o rendimento escolar além do conhecimento, oralida-

de, pensamento e o sentido. Entretanto, compreender a relevância do brincar 
possibilita aos professores intervir de maneira apropriada, não interferindo e 
descaracterizando o prazer que o lúdico proporciona. Portanto, o brincar utili-
zado como recurso pedagógico não deve ser dissociado da atividade lúdica que 
o compõe, sob o risco de descaracterizar-se, afinal, a vida escolar regida por nor-
mas e tempos determinados, por si só já favorece este mesmo processo, fazendo 
do brincar na escola, um brincar diferente das outras ocasiões.
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1. Introdução 

A arte e as tecnologias têm papel fundamental no desenvolvimento das 
crianças, especialmente no que diz respeito ao desenho infantil. Com o avanço 
das tecnologias, o desenho ganha novas possibilidades de expressão, ao mesmo 
tempo em que mantém sua importância como linguagem universal. 

Neste artigo, vamos explorar como compreender e interpretar as múlti-
plas linguagens que o desenho infantil expressa, bem como a criança, no contex-
to da inclusão, se comunica por meio de imagens.

O desenho infantil é uma forma muito importante de expressão, que permi-
te que a criança represente e explore o mundo ao seu redor. Por meio do desenho, 
a criança pode desenvolver sua criatividade, imaginação e habilidades motoras. 
Além disso, o desenho pode ser uma forma de comunicação não verbal, permitin-
do que a criança expresse suas emoções e ideias de forma mais livre e espontânea.

O desenho infantil pode expressar diversas linguagens, que vão além da 
representação de objetos e pessoas. Através das linhas, cores e formas, a criança 
pode expressar suas emoções, sentimentos e percepções do mundo ao seu redor. 
É importante que os adultos que convivem com a criança estejam atentos a essas 
múltiplas linguagens, para que possam compreender e interpretar o que a crian-
ça está expressando.

Com o avanço das tecnologias, o desenho ganha novas possibilidades de 
expressão, por meio de softwares de desenho e outras ferramentas digitais. A tec-
nologia pode oferecer à criança novas formas de explorar e representar o mundo 
ao seu redor, ao mesmo tempo em que mantém as bases do desenho tradicional. 
Porém, é importante lembrar que a tecnologia é apenas uma ferramenta e não deve 
substituir a importância do papel e lápis no processo de aprendizado da criança.

No contexto da inclusão, a comunicação por imagens pode ser uma fer-
ramenta valiosa para a criança se comunicar com o mundo ao seu redor. Muitas 
crianças com necessidades especiais têm dificuldades para se comunicar verbal-
mente, sendo a comunicação por imagens uma alternativa eficaz para a comu-
nicação verbal. 

O desenho, os pictogramas e outros recursos visuais podem ajudar a 
criança a expressar suas ideias e emoções de forma mais clara e objetiva, além 
de desenvolver habilidades cognitivas e motoras. 

O desenho infantil é uma forma importante de expressão e desenvolvi-
mento da criança, que permite que ela explore e represente o mundo ao seu 
redor. O desenho pode expressar múltiplas linguagens, que vão além da repre-
sentação de objetos e pessoas. Com o avanço das tecnologias, o desenho ganha 
novas possibilidades de expressão com essa ferramenta, colaborando com o pro-
cesso de aprendizado da criança.
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2. Desenvolvimento

2.1 Arte, tecnologias e o desenho infantil

Desde as primeiras manifestações artísticas na pré-história, a relação en-
tre arte e desenho tem sido uma constante. Com o avanço tecnológico, novas 
possibilidades foram surgindo para a produção e consumo de arte, inclusive no 
que se refere ao desenho infantil. Este artigo discutirá a relação entre arte, tec-
nologia e o desenho infantil, destacando as principais mudanças e desafios que 
ocorreram nas últimas décadas. O percurso gráfico infantil em LUQUET (1969), 
LOWENFELD; BRITTAIN (1977); IAVELBERG (2017) e DRUMOND 
ISCHKANIAN (2023) evidenciam momentos conceituais de grande valia.

LUQUET 
(1969)

LOWENFELD; 
BRITTAIN 

(1977)

IAVELBERG 
(2017)

DRUMOND & ISCHKANIAN 
(2013)

Desenho 
com 

realismo 
fortuito

Desenho na fase 
das Garatujas: 
desordenadas, 
controladas e 

nomeadas 
Idade: 2 a 4 anos

Desenho de 
Ação

Uma criança que gosta de desenhar 
ou arranhar superfícies, ela não 
está vinculada a um objetivo ou 
propósito, ela simplesmente explora os 
recursos materiais. Os experimentos 
de design passam de experimentais 
para controlados e podem receber 
nomes em determinadas situações 
(ISCHKANIAN, 2013).

Desenho 
com 

realismo 
falhado

Desenhos
Pré-esquemática 
Idade: 4 a 7 anos

Desenho 
figurativo de 
Imaginação 

Quando se trata de desenho descritivo, 
a criança quer ser realista, mas não 
consegue, ela tenta conscientemente 
desenhar coisas do mundo visual. Este 
é o começo da compreensão gráfica 
porque ele já pode de alguma forma 
fazer desenhos que se desenvolvem 
até se tornarem formas reconhecíveis 
(ISCHKANIAN, 2013).

Desenho 
com 

realismo 
intelectual

Desenho na Fase 
Esquemática 

Idade: 7 a 9 anos

Desenho 
realista 

excessivo de 
Imaginação 

O desenho até se torna muito realista, 
porque muitos detalhes dos objetos são 
representados coesamente, revelando 
mudanças de perspectivas. A criança 
conquista a forma e passa a usar 
diagramas para organizar o desenho com 
ajuda dos traços (ISCHKANIAN, 2013).

Fonte: Simone Helen Drumond Ischkanian, (2013)

2.1.1 Desenho infantil e tecnologia

Gladys Nogueira Cabral contextualiza que “o desenho infantil é uma for-
ma de expressão que permite às crianças expressarem seus sentimentos, ideias 
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e percepções sobre o mundo”. Com o surgimento da tecnologia, novas possibi-
lidades foram abertas para as crianças expressarem sua criatividade, como os 
programas de desenho digital, jogos de criação e animação. Essas ferramentas 
permitem que as crianças criem seus próprios personagens, mundos e histórias, 
ampliando seu repertório de referências artísticas.

Além disso, a tecnologia também trouxe novas formas de consumo de 
arte para as crianças, como os livros digitais e os aplicativos educacionais. Essas 
plataformas possibilitam o acesso a uma grande variedade de obras de arte e es-
timulam o desenvolvimento da leitura e da compreensão de conceitos artísticos.

2.1.2 Desafios e benefícios da tecnologia para o desenho infantil

Apesar dos benefícios trazidos pela tecnologia para o desenho infantil, 
existem também alguns desafios que precisam ser enfrentados. Um deles é a 
excessiva dependência das crianças em relação aos dispositivos tecnológicos, 
que pode prejudicar o desenvolvimento da criatividade e da capacidade de se ex-
pressar através de outras formas artísticas, como a pintura e o desenho manual.

Outro desafio é a qualidade da produção artística gerada pelas ferramen-
tas digitais. Embora essas ferramentas possibilitem a criação de personagens e 
mundos com grande realismo, é importante que as crianças também desenvol-
vam a capacidade de criar formas abstratas e imaginárias, que não necessaria-
mente precisam seguir as regras da física e da lógica.

Por outro lado, a tecnologia pode ser uma ferramenta importante para in-
centivar a criatividade e a colaboração entre as crianças. Os programas de dese-
nho digital e os jogos de criação permitem que as crianças trabalhem em grupo 
e compartilhem suas ideias e criações, o que pode estimular o desenvolvimento 
de habilidades sociais e emocionais. 

Rafael Jacson da Silva Carneiro enfatiza que a “relação entre arte, tecno-
logia e o desenho infantil é uma constante na história da humanidade”. Embora 
a tecnologia tenha trazido novas possibilidades para a criação e o consumo de 
arte pelas crianças, é importante que os educadores e os pais incentivem o uso 
equilibrado das ferramentas digitais e o desenvolvimento da criatividade através 
de outras formas artísticas. A tecnologia pode ser uma aliada importante para a 
educação e a formação das crianças, desde que seja utilizada de forma conscien-
te e responsável. 

O desenvolvimento tecnológico permite que, atualmente, os artistas se 
utilizem de novas ferramentas para produzir arte de uma forma inovadora. 
Equipamentos multimídia, códigos de programação e objetos eletrônicos são 
alguns dos novos “quadros” onde os artistas podem demonstrar suas ideias.

A arte tecnológica ou digital é uma nova forma de fazer arte que 
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substitui os materiais utilizados na produção da arte tradicional por dispo-
sitivos tecnológicos. Telas, pincéis, quadros e esculturas passam a concor-
rer com uma arte virtualizada, conectada e interativa.

Alcione Santos de Souza projeta que a “arte tecnológica está presente 
na fotografia, cinema, videoarte, stop motion, museus virtuais, redes so-
ciais, programas de manipulação de imagens e aplicativos para smartpho-
nes”, que são apenas algumas das possibilidades de uso de tecnologias 
digitais em salas de aula, podendo ser exploradas tanto no ensino funda-
mental quanto no ensino médio.

2.2 Como compreender e interpretar as múltiplas linguagens que o desenho 
expressa

O desenho é uma linguagem que permite a expressão de sentimentos, 
ideias e percepções sobre o mundo de forma visual. No entanto, para compreen-
der e interpretar as múltiplas linguagens que o desenho expressa é necessário um 
olhar mais atento e sensível. Neste artigo, vamos discutir como compreender e 
interpretar as múltiplas linguagens que o desenho pode expressar.

2.2.1 A linguagem do traço e do rabisco

O traço é a base do desenho e pode expressar uma infinidade de sensações 
e ideias. O traço fino e delicado pode expressar leveza e sutileza, enquanto o 
traço grosso e firme pode transmitir força e determinação. O traço pode ser con-
tínuo ou interrompido, reto ou curvo, fluido ou anguloso, cada um expressando 
uma sensação ou ideia diferente. 

Gabriel Nascimento de Carvalho enfatiza que é “muito importante que 
os educadores tenham sempre uma holística pedagógica para interpretar o rabis-
co”. Observar um desenho e tentar decifrar, tirando conclusões precipitadas, é 
muito perigoso, quando a situação poderia ter sido vista sob ótica simplista. Não 
é porque uma pessoa fez um desenho com pessoas sem cabeça ou com expres-
sões tristes que ela está com problemas. 

Desenhar coisas inadequadas ou fazer um desenho lindo e depois rabiscar 
inteiro, nem sempre é um sinal de problemas. Na técnica do rabisco, não se deve 
procurar problemas e sim tentar envolver soluções. 

O rabisco é algo que se deve ser bem interpretado, fique sempre atento 
em perceber como seu educando autista chegou ao local que será trabalhada a 
técnica. É importante ficar atentos a emoção do dia! 

Alguns educadores não têm propriedade suficiente para decifrar os ra-
biscos e desenhos. Por tanto, tenha maturidade profissional em reconhecer 
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suas possibilidades e impossibilidades ao trabalhar a técnica com um autista. 
Interpretar um rabisco / desenho deve ser feito apenas por educadores e profis-
sionais capacitados. 

“Não há sentido em trabalhar com a técnica e ficar tentando descobrir um 
problema em cada desenho”. (ISCHKANIAN, 2013) 

Passos para trabalhar com o desenho: 
1º MOMENTO – Ofereça uma folha de papel e sugestione ao seu edu-
cando autista que desenhe com o campo aberto. 
2º MOMENTO – Dobrar a folha e perceba se o educando autista conse-
gue repetir o que desenhou no corpo inteiro, em um espaço delimitado. 
“O educando autista não deve ser censurado na forma que desenha e sim 

estimulado, para que desenvolva a criatividade”. (ISCHKANIAN, 2013) 
Valorizar os primeiros rabiscos é um passo importante na estimulação do 

educando autista. As garatujas (como devem ser chamados os rabiscos) são essen-
ciais no início dessa trajetória, esses riscos desordenados logo ficarão circulares e 
aos poucos tomarão formas que poderão ser interpretadas sem a explicação oral. 

QUANDO A CRIANÇA AUTISTA (TEA) CONSEGUE PROJETAR 
PERSPECTIVAS NA LINGUAGEM ORAL

O EDUCADOR DEVE PEDIR QUE O
MESMO, EXPLIQUE SEU DESENHO.

Simone Helen Drumond Ischkanian, (2013)

Essa explicação é tão importante quanto o próprio desenho. Experimente 
perguntar as crianças o que estão desenhando e você terá respostas surpreenden-
tes e deliciosas de se contar! 

O rabisco é uma forma de expressão artística que muitas pessoas usam 
como uma maneira de relaxar e liberar sua criatividade. É comum ver rabiscos 
em cadernos, agendas, papéis avulsos, entre outros lugares. Muitas vezes, os 
rabiscos são feitos sem um propósito específico e podem se tornar verdadeiras 
obras de arte. 

Silvana Nascimento de Carvalho projeta que “o papel do rabisco na cultu-
ra popular, como nos quadrinhos, animações e videogames, revela uma projeção 
criativa”. 

O rabisco nos mais diversos patamares, pode ser usado para criar perso-
nagens e cenários, ajudando a contar histórias e a construir universos ficcionais. 
O rabisco, é uma arte subjetiva e cada pessoa tem sua própria visão sobre o que 
é belo e o que não é. Por isso, é válido incluir diferentes opiniões e perspectivas, 
a fim de proporcionar uma visão ampla e abrangente sobre o assunto.
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2.2.2 A linguagem da cor

A cor é outra linguagem importante no desenho. Ela pode expressar emo-
ções e sensações, como alegria, tristeza, tranquilidade, tensão, entre outras. As 
cores quentes, como o vermelho, o amarelo e o laranja, podem transmitir ener-
gia e entusiasmo, enquanto as cores frias, como o azul, o verde e o roxo, podem 
transmitir calma e serenidade. A combinação de cores também pode ser utiliza-
da para expressar sentimentos e ideias mais complexas.

2.2.3 A linguagem da forma

A forma é outra linguagem importante no desenho, que pode expressar 
conceitos e ideias de forma visual. As formas geométricas, como o quadrado, o 
triângulo e o círculo, podem ser utilizadas para expressar ideias abstratas, como 
estabilidade, movimento, equilíbrio, entre outras. As formas orgânicas, como as 
formas encontradas na natureza, podem transmitir uma sensação de liberdade 
e de movimento.

2.2.4 A linguagem do espaço

O espaço é outra linguagem importante no desenho, que pode ser uti-
lizado para expressar ideias de profundidade, altura, largura, entre outras di-
mensões. O uso do espaço pode transmitir uma sensação de espaço restrito ou 
amplo, como uma paisagem ou um ambiente urbano.

Tereza Cristina Cardoso Alves destaca que “compreender e interpretar as 
múltiplas linguagens que o desenho expressa é fundamental para a apreciação e 
compreensão da arte visual”. Cada traço, cor, forma e espaço podem expressar 
uma infinidade de sensações e ideias, incumbindo ao observador sensível e aten-
to, a captar essas nuances. 

2.3 Como a criança no contexto da inclusão se comunica por imagens

O desenho trabalha com as emoções do indivíduo, pelo qual expressa seus 
sentimentos e sua visão de mundo. Através do desenho, revelam-se conceitos, 
transformam-se pensamentos e uma dinâmica divertida para contextualizar as 
idéias acerca dos diversos desenhos e promover uma roda de leitura.

[...] uma roda de leitura de desenhos de alunos é uma atividade muito 
produtiva para a aprendizagem, pois é a ocasião em que todos podem falar 
sobre seu próprio trabalho: como fez, se gostou, que materiais usou, quais 
dificuldades encontrou. E ainda podem comentar os desenhos dos colegas 
e aprender com eles (IAVELBERG, 2017, p. 81-82).
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A inclusão é um tema muito importante e atual na educação, que bus-
ca garantir o acesso e a participação de todos os alunos, independentemente 
de suas diferenças e limitações. No contexto da inclusão, a comunicação por 
imagens pode ser uma ferramenta muito valiosa para a criança se expressar e 
se comunicar com o mundo ao seu redor. Neste artigo, vamos discutir como a 
criança no contexto da inclusão se comunica por imagens.

2.3.1 A comunicação por imagens

A comunicação por imagens é uma forma de comunicação visual, que uti-
liza desenhos, fotos, pictogramas e outros recursos visuais para transmitir ideias 
e informações. Essa forma de comunicação é especialmente importante no con-
texto da inclusão, pois pode ajudar a criança a expressar suas ideias e emoções 
de forma mais clara e objetiva.

Sandro Garabed Ischkanian contextualiza que “muitas crianças com ne-
cessidades especiais têm dificuldades para se comunicar verbalmente, seja por 
limitações físicas, como a surdez ou a paralisia cerebral, ou por limitações cog-
nitivas, como o autismo ou a deficiência intelectual”. Nesses casos, a comuni-
cação por imagens pode ser uma alternativa eficaz para a comunicação verbal.

2.3.2 A importância do desenho no processo de inclusão

O desenho é uma forma de comunicação por imagens muito valorizada 
no processo de inclusão. 

O DESENHO PERMITE QUE A CRIANÇA EXPRESSE SUAS IDEIAS E 
EMOÇÕES DE FORMA MAIS LIVRE E CRIATIVA, SEM A NECESSIDADE 

DE SEGUIR AS REGRAS E CONVENÇÕES DA LINGUAGEM VERBAL. 
ALÉM DISSO, O DESENHO PODE AJUDAR A CRIANÇA A DESENVOLVER 

HABILIDADES COGNITIVAS E MOTORAS, BEM COMO A COORDENAÇÃO 
VISOMOTORA.

Gladys Nogueira Cabral  

O uso de pictogramas e outros recursos visuais também é muito impor-
tante no processo de inclusão. 

Eles podem ser utilizados para representar conceitos e ideias de forma 
mais clara e objetiva, ajudando a criança a compreender melhor as informações 
e se comunicar de forma mais eficaz.

2.3.3 A importância da sensibilidade dos educadores

É importante destacar a importância da sensibilidade dos educadores 
no processo de inclusão. Eles devem estar atentos às formas de comunicação 



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

73

utilizadas pela criança e serem capazes de reconhecer e valorizar as suas formas 
de expressão, sejam elas verbais ou não verbais. Além disso, é importante que os 
educadores estejam preparados para utilizar recursos visuais e outras estratégias 
de comunicação por imagens, a fim de garantir a participação e o desenvolvi-
mento pleno de todos os alunos.

3. Considerações finais 

“Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis re-
tas é fácil fazer um castelo”.  A música de Toquinho descreve perfeitamente bem 
as infinitas possibilidades por trás da “Arte, tecnologias e o desenho infantil: 
como compreender e interpretar as múltiplas linguagens que o desenho expressa 
e como a criança no contexto da inclusão se comunica por imagens”. 

A técnica do rabisco serve como uma ferramenta, no caso das pessoas au-
tistas, para comunicar e expressar o que sente ou pensa. As pessoas, principalmen-
te as crianças desenham de acordo com as possibilidades emocionais e motoras. 
Para promover a comunicação por meio do rabisco, a pessoa autista, começa dese-
nhando garatujas, também conhecidas como rabiscos. Esses rabiscos irão refletir 
sentimentos, e desejos, emoções. O pensamento irá concretizar-se no rabisco. 

O desenho é uma linguagem universal que transcende a barreira das pala-
vras e permite a expressão de emoções e ideias de forma visual e poética.

A comunicação por imagens é uma forma valiosa de comunicação no 
contexto da inclusão, especialmente para crianças com necessidades especiais 
que têm dificuldades para se comunicar verbalmente. 

Os desenhos, os pictogramas e outros recursos visuais podem ajudar a 
criança a expressar suas ideias e emoções de forma mais livre e criativa, bem 
como a compreender melhor as informações e se comunicar de forma mais efi-
caz. Por isso, é fundamental que os educadores estejam sensíveis às formas de 
comunicação utilizadas pela criança e sejam capazes de utilizar recursos visuais 
e outras estratégias de comunicação por imagens para garantir a participação e 
o desenvolvimento pleno de todos os alunos.

Arte, tecnologias e o desenho infantil: como compreender e interpretar as 
múltiplas linguagens que o desenho expressa e como a criança no contexto da in-
clusão se comunica por imagens, evidencia uma forma de expressão que utiliza di-
ferentes meios para transmitir ideias e emoções. Seja por meio da pintura, escultu-
ra, música, teatro ou qualquer outra forma de manifestação artística, a linguagem 
da arte é capaz de se comunicar com o público de uma maneira única e poderosa. 

A linguagem da arte, tecnologias e do desenho infantil é composta por 
diferentes elementos, como cor, forma, linha, textura, luz, som, movimento e 
espaço. Cada um desses elementos é utilizado de forma consciente pelo artista 
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para criar uma obra que possa transmitir uma mensagem ou provocar uma emo-
ção específica no espectador. 

A cor, por exemplo, é uma das ferramentas mais importantes da lingua-
gem da arte. Ela pode ser usada para criar contrastes, harmonias ou para trans-
mitir emoções específicas. O vermelho, por exemplo, pode evocar sentimentos 
de paixão e energia, enquanto o azul pode transmitir tranquilidade e calma. 

A forma é outro elemento importante na linguagem da arte, tecnologias 
e do desenho infantil. Ela pode ser utilizada para criar uma sensação de movi-
mento, equilíbrio ou para expressar ideias abstratas. A forma também pode ser 
manipulada para criar uma sensação de profundidade e espaço, como na pintura 
renascentista. 

A textura é outro elemento importante na linguagem da arte. Ela pode ser 
usada para criar uma sensação tátil na obra e para transmitir emoções específi-
cas. A textura pode ser lisa, áspera, macia, dura, entre outras variações, e é um 
elemento importante na escultura e na pintura. 

O som é um elemento importante na linguagem da arte, tecnologias e do 
desenho infantil, principalmente na música e no teatro. A música é capaz de 
criar uma atmosfera emocional na obra, enquanto o teatro utiliza o som para 
criar uma ambientação e transmitir emoções aos espectadores. 

O movimento também é um elemento importante na linguagem da arte, 
tecnologias e do desenho infantil, principalmente no cinema e na dança. O mo-
vimento pode ser usado para criar uma narrativa visual e transmitir emoções 
específicas aos espectadores. 

Por fim, o espaço é um elemento importante na linguagem da arte, tecno-
logias e do desenho infantil, principalmente na arquitetura e na escultura. O es-
paço pode ser utilizado para criar uma sensação de imponência e grandiosidade, 
como nas igrejas e monumentos, ou para criar um ambiente íntimo e acolhedor, 
como em espaços residenciais. 

Em suma, a linguagem da arte, tecnologias e do desenho infantil é com-
posta por diferentes elementos que são manipulados pelos artistas para criar 
obras que possam transmitir ideias e emoções aos espectadores. 

Cada elemento é capaz de criar diferentes sensações e significados na obra, 
cabendo ao artista utilizar esses elementos de forma consciente e expressiva para 
criar obras que possam se comunicar de forma poderosa e única com o público
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FOME DE SUSTENTABILIDADE: CONSTRUINDO 
UM PAPA PILHAS ATRAVÉS DE METODOLOGIAS 

ATIVAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Beatriz Salomão Ferreira1

Luiz Felipe da Silva Monteiro2

Gabrielle de Faria Castro3

Introdução

A educação ambiental (EA), como conteúdo transversal, é um compo-
nente fundamental da educação nacional e deve estar presente em todos os ní-
veis e modalidades de ensino, sendo este formal ou informal. Segundo a lei nº 
9.795 (1997) dispõe a promoção da educação ambiental pelas instituições de 
ensino de forma integrada aos programas educacionais a serem desenvolvidos. 

O crescente desenvolvimento científico e tecnológico dos últimos anos 
apesar de trazer benefícios para a humanidade gera também uma grande de-
gradação do meio ambiente. Seja pela exploração excessiva de materiais e re-
cursos naturais, emissão de poluentes ou descarte indevido de resíduos, ficando 
evidente a necessidade de conscientizar os alunos e comunidade geral de for-
ma que ajam de maneira mais responsável acerca da conservação do ambiente 
(VERDELONE; CAMPBELLI; ALEXANDRINO, 2019).

Uma parte das inovações tecnológicas utilizam pilhas como fonte de ener-
gia para o seu funcionamento. E por apresentarem uma vida útil relativamen-
te curta, as formas de descarte corretas tornam-se um ponto de imprescindível 
atenção e cuidado por conterem diversos metais pesados que podem ocasionar 
danos à saúde e ao meio ambiente. Se forem descartadas no lixo comum, podem 
oxidar liberando metais pesados contidos nelas que penetram no solo e atingem 
o lençol freático, rios e córregos, contaminando o solo, as plantas, os alimentos 
e consequentemente trazendo problemas à saúde humana.

1 Graduanda em Pedagogia pela UEMG/Barbacena. beatriz.0793577@discente.uemg.br.

2 Licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais- campus 
Barbacena (IFSMG). Graduando do curso de Pedagogia pela Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG). luiz.0793484@discente.uemg.br.

3 Doutorado em Fitotecnia/Produção e Tecnologia de Sementes pela UFLA. Graduanda 
em Pedagogia pela UEMG/Barbacena. gabifaria@gmail.com.
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Visando difundir a importância do descarte correto de pilhas, a educação 
ambiental articulada com a interdisciplinaridade e aliadas com práticas e propaga-
ção de conhecimentos a respeito do assunto podem alterar positivamente o com-
portamento dos alunos e de toda a sociedade quanto a destinação destes resíduos. 

Infelizmente, como grande parte da população não possui conhecimento 
da importância do descarte correto de pilhas e as consequências deste ato, a 
contaminação ambiental e os danos à saúde se tornam situações a que esta-
mos sendo expostos. A educação ambiental aliada com práticas e propagação 
de conhecimentos a respeito do assunto podem alterar positivamente o compor-
tamento dos alunos e de toda a sociedade quanto a destinação destes resíduos. 

Segundo Pereira e Costa (2013, p.1) “é fundamental que as escolas adotem 
a educação ambiental de forma que os alunos se tornem cidadãos mais conscien-
tes no tocante às questões ambientais”. A educação irá permitir que o cidadão 
entenda sobre a forma correta de descarte, os problemas relacionados ao meio am-
biente e à saúde, além de permitir que as pessoas adotem novos hábitos e busquem 
melhor qualidade no ambiente em que vivem (Gazzinelli et al, 2001). 

Dessa forma, os avanços tecnológicos e suas facilidades no mundo atual 
não podem comprometer o equilíbrio e bem estar do planeta em que vivemos. 
Devemos aprender a conciliar o prazer com a preservação, o cuidado com a 
aprendizagem. E o ambiente escolar se torna propício para incentivar e praticar 
as ideias de reciclagem e preservação do meio ambiente.

Desenvolvimento 

Construção do conhecimento – referencial teórico 

A grande demanda e procura de equipamentos eletroeletrônicos no Brasil 
faz com que também aumente significativamente o número de pilhas a serem 
consumidas. A falta de informação acerca da periculosidade desse material e 
de como descartá-lo corretamente acarreta no descarte incorreto e consequen-
temente ocasionando sérios danos ambientais e muitas vezes a vida humana 
(KEMERICH, et al, 2012). Segundo a norma BR10.004 devido a presença de 
metais pesados, as pilhas alcalinas, possuem características de reatividade, toxi-
cidade e corrosivas, sendo consideradas resíduos perigosos de classe I. Quando 
não são descartadas de forma correta podem contaminar o lençol freático, o 
solo, as plantas e os animais.

A escola como espaço de educação formal, de construção e produção de 
conhecimento pode desenvolver um grande papel no processo de conscientiza-
ção e sensibilização ao se tratar de questões relacionadas à preservação do meio 
ambiente. Sendo a sala de aula um ambiente oportuno para debate acerca de 
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temas voltados à sustentabilidade, o professor tem a possibilidade e oportunida-
de de instigar os estudantes levando-os a reflexão crítica acerca do mundo para 
que os mesmos se enxerguem como seres responsáveis pelo ambiente que fazem 
parte (ALMEIDA, et al. 2020).

Contudo, para que o estudante consiga exercer essa função ativa na cons-
trução do conhecimento, é necessário que o professor proporcione condições 
para realização de tal ação, fazendo com que o aluno seja investigador da reali-
dade (SILVA, 2011).

Apesar de diversas metodologias alternativas, as mais utilizadas são as 
aulas expositivas, devido às condições de trabalho, o excessivo número de alu-
nos dentro da sala de aula, a falta de tempo para cumprir os conteúdos progra-
máticos e até mesmo, por achar que este é o melhor método. Entretanto, o uso 
desta metodologia nem sempre é incorreto, a dificuldade está na modernização 
do ensino por parte dos docentes, e a sua grande utilização o torna desgastado e 
acaba virando rotina (BARTOLOTTO et al., 2014).

Sendo assim, é importante a participação dos licenciandos para que eles 
saibam como utilizar outros meios didáticos:

“é necessário que discentes em estágio de formação conheçam e saibam 
como utilizar metodologias de ensino alternativas para minimizar as di-
ficuldades do ensino aprendizagem que irão encontrar na docência, de-
monstrando a importância das aulas metodologias de ensino na formação 
profissional do docente, oportunizando aos alunos saírem do papel de 
meros espectadores, para praticantes do conhecimento, pois sendo cida-
dãos ativos poderão romper as barreiras impostas pelos muros da escola e 
aplicar o conhecimento adquirido para seu benefício e de outros” (BAY et 
al., 2013, p. 140).

Estudo de caso

Dentre as várias metodologias a serem adotadas na sala de aula pelo profes-
sor, o estudo de caso para o ensino da química é uma tarefa não muito complica-
da. Esse método se baseia no ato de contar histórias, no qual os alunos enfrentam 
decisões ou dilemas reais ou fictícios. Dentro dos estudos de casos também há a 
possibilidade de serem trabalhados temas que abordem a proposta CTS (ciência, 
tecnologia e sociedade), uma vez que estes estudos de caso podem abordar assun-
tos científicos e tecnológicos de pesquisas recentes em narrativas em que são apli-
cados na sociedade com um aspecto mais específico não necessariamente tem em-
basamento em casos reais, mas em especulações possíveis (COMIOTTO, 2010).

Essa técnica é uma variante da metodologia de Aprendizagem Baseada 
em Problemas/Projetos (ABP), que oferece aos estudantes a oportunidade de 
direcionar sua própria aprendizagem em situações relativamente completas 
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(WATERMAN, 1998). Neste cenário, o papel do professor consiste em ser um 
articulador na busca do saber e procura ajudar o estudante a trabalhar com o 
tema proposto desde a análise do problema considerado até as possíveis solu-
ções envolvidas naquela situação.

Através da aplicação de um estudo de caso podem ser almejados os se-
guintes objetivos educacionais: introduzir conteúdos específicos; estimular a ca-
pacidade de tomada de decisão; demonstrar a aplicação de conceitos químicos 
na prática; desenvolver a habilidade em resolver problemas; desenvolver a habi-
lidade de comunicação oral e escrita; trabalhar em grupo e o pensamento crítico 
(QUEIROZ, 2004).

Contação e produção de histórias

Como meio de propagar a ideia da atividade pedagógica, a narração de 
histórias sobre um determinado tema se torna valioso instrumento de contextua-
lização da informação através de imagens e de sons (BUSATTO, 2006). A partir 
disso, o educador pode utilizar-se de uma história pré existente, ou criar uma 
nova junto aos alunos, que participarão ativamente de sua produção, estimulan-
do a imaginação dos mesmos e propiciando a introdução de novos elementos 
de aprendizagem.

Seguindo esta perspectiva, aprendemos que enquanto cresce a criança vai 
criando a sua identidade pessoal embasada no que a cerca e nos modelos 
de filho(a), pai, mãe, amigo, aluno(a), dentre outros que a ela são apresen-
tados, sendo a contação de histórias uma das ferramentas utilizadas para 
desenvolver e fundamentar a personalidade da criança e lhe introduzir na 
cultura a qual pertence. Logo acreditamos que a subjetividade da criança 
que participa direta ou indiretamente da contação de histórias sofre modi-
ficações (BELTRAME, CAVALHEIRO, SBEGHEN, 2015, pg. 3).

A contação de histórias também pode apoiar-se em tecnologias que junto 
da oralidade geram respostas sociais e transformações cognitivas sobre diver-
sos assuntos vividos, fazendo os alunos perceberem seu valor ético, ambiental, 
moral e cultural. Pode-se trabalhar a leitura, escrita, as percepções individuais 
e coletivas, produzindo conversações diversas acerca das informações e produ-
zindo suas próprias narrativas a partir do fato aprendido, alargando sua visão 
de mundo e ajudando na construção de sua própria identidade (SILVA,1986). 

Visamos ampliar os recursos didáticos utilizados na realização do projeto 
através da utilização de histórias em quadrinhos como uma ferramenta de apren-
dizagem. As histórias em quadrinhos contribuem para despertar o interesse pela 
leitura e pela escrita nas crianças e para sistematizar a alfabetização (CORSINI, 
2014). A história em quadrinhos (HQ) configura-se como um recurso didático, 
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constitui-se em uma alternativa capaz de atender às diferenças do aluno criando 
um ambiente de trabalho amistoso e atraente. Seu uso envolve o intercâmbio de 
disciplinas, tais como artes visuais (desenho, animação, uso da linguagem não 
verbal), português (história, sequência de ações, inserção de onomatopeias, diá-
logos), além da disciplina do tema transversal abordado (NEVES,2012).

Tecnologias

A nova geração de estudantes está imersa em um contexto social no qual 
os recursos tecnológicos fazem parte das atividades cotidianas de uma maneira 
muito natural. O uso de computadores e dispositivos móveis é cada vez mais cedo, 
seja para brincar, entreter ou comunicar. Essa era de transformações tecnológicas 
é denominada por Castells (1999) como a revolução da tecnologia da informação 
e que veio a produzir alterações significativas nas diversas esferas sociais. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incentiva a modernização 
dos processos educacionais e das práticas pedagógicas com o objetivo de for-
mar as habilidades e competências necessárias para o século XXI. Duas das dez 
Competências Gerais determinadas pela BNCC – que devem ser desenvolvidas 
pelos estudantes ao longo de todos os anos da Educação Básica – estão relacio-
nadas ao uso da tecnologia: 

Competência 4: “Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-mo-
tora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como co-
nhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo” (Brasil, 2018, p.11).

Competência 5: “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (Brasil, 2018, p.11).

Nesta perspectiva, a apropriação das tecnologias poderá potencializar este 
processo. Para tanto, requer projetos educacionais bem definidos e articulados com 
o projeto político pedagógico da escola e discussões constantes entre professores/
gestores/alunos quando estamos relacionando tecnologia/processo ensino-apren-
dizagem. É uma ótima ferramenta mediadora de promoção da aprendizagem, 
pois incentiva a criatividade, a pesquisa e transforma informação em conhecimen-
to, tornando o aprendizado mais dinâmico e motivador (Oliveira e Fontes, 2014). 

Dalben e Castro (2010) afirmam que:

[...] os impactos provocados pelas tecnologias contemporâneas de comunica-
ção e informação, traduzidas na facilidade de acessar, selecionar e processar 
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informações refletem na educação, permitindo alargar as novas fronteiras 
do conhecimento por meio de uma relação pedagógica permanente de diá-
logo e de interação entre os saberes (DALBEN; CASTRO, 2010, p. 39). 

Isso denota, portanto, que a relação tecnologia/educação não pode ser 
pensada de forma dissociada, mas articulada ao processo educativo. A tecno-
logia está presente na sociedade e na educação e não pode ser ignorada, logo 
essa relação deve ser pautada por uma atitude reflexiva, construtiva, ativa no 
universo escolar.

Desenvolvimento pedagógico

Etapa 1: Apresentando: um olhar sustentável

Em um primeiro momento será apresentado aos alunos o tema a ser de-
senvolvido no projeto através de uma roda de conversa, questionando-os sobre 
qual a função de uma pilha, mostrando a eles objetos domésticos e aparelhos 
que as utilizam.

Em seguida será aplicado o jogo: Coleta Seletiva, disponível em https://
www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/, para que de forma lúdica os 
estudantes relembrem em qual lixo deve-se descartar cada material. Ao final do 
jogo levantar o seguinte questionamento: “Em qual lixo devo descartar as pi-
lhas?” onde os alunos deverão trazer a resposta na próxima aula. Como tarefa os 
alunos deverão pesquisar em suas casas e com seus familiares, quais aparelhos 
utilizam pilhas e onde descartam as pilhas quando estas acabam.

Fonte: https://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/
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Etapa 2: Contando Histórias

Na etapa seguinte haverá um debate sobre as respostas obtidas pelos alu-
nos acerca dos aparelhos em suas casas que utilizam pilhas, onde seus pais e 
familiares a descartam e qual seria a forma certa de descartá-las. Após o debate 
será apresentado aos alunos o estudo de caso “A Doença Misteriosa na Cidade 
de Tapajós”, onde será feita a leitura do texto e a fim de interpretá-lo, serão 
lançadas questões acerca do mesmo. O estudo de caso criado será respondido 
pelos alunos na aula 4 de forma individual. E para sua realização, será criado 
um Instagram. Poderão ser postados simultaneamente pistas e dicas para levar o 
estudante a resposta da história.

Fonte: Autores

Etapa 3: Revivendo a história

Na etapa seguinte irá tratar sobre a história das pilhas, sua importância 
e a relação com os avanços na sociedade. E para tal foi desenvolvida a história 
“Judite: A rã pilhada”, para que de forma lúdica, através da contação de histó-
rias seja abordado o tema. Em seguida os alunos irão desenhar de acordo com a 
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descrição da história como era a primeira pilha criada, e partir disso será apre-
sentado a imagem da mesma assim como dos avanços que a seguiu.

Em seguida, será solicitado aos alunos que reescrevam a história contada 
em forma de história em quadrinhos, utilizando a plataforma de design gráfico 
Canva e com auxílio do professor. As histórias serão utilizadas para a atividade 
proposta na etapa 6. 

Fonte: Autores

Etapa 4: Realidade versus história

Com objetivo de consolidar e desenvolver nos alunos a construção da no-
ção numérica será realizado por eles uma pesquisa de campo quantitativa junto 
a familiares, amigos e vizinhos de suas comunidades através de questionários. 
Com intuito de averiguar acerca do descarte incorreto de pilhas e sua importân-
cia de fazê-lo corretamente, os questionários serão produzidos juntamente com 
o professor, onde estes deverão conter respostas objetivas de “sim” ou “não”.

Após feita a pesquisa, será realizada a produção de gráficos correspon-
dentes aos resultados coletados, com intuito também na diferenciação dos dife-
rentes tipos de gráficos. Os mesmos serão utilizados assim como as histórias em 
quadrinhos para atividade proposta na etapa 6.

Etapa 5: Resolvendo a história

Nesta etapa será trabalhado a resolução do estudo de caso, onde os alu-
nos farão uma apresentação da resolução do problema, apontando qual é o 
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problema em questão e como resolvê-lo. Para a apresentação os alunos podem 
utilizar vídeos, cartazes, maquetes a critério de cada um. No final, pretende-se 
chegar em uma conclusão: A construção do papa pilhas.

Etapa 6: Escrevendo uma nova história: um olhar sustentável

A última etapa do projeto será a construção de papa pilhas para uso da 
escola e da comunidade em geral. Os alunos serão divididos em dois grupos, e 
cada um ficará responsável pela confecção do papa pilhas. Os materiais para a 
realização da atividade serão fornecidos pelo professor, sendo eles garrafas plás-
ticas ou galões de água, além de outros materiais para decoração.

Também será parte dessa etapa a elaboração de uma campanha de cons-
cientização pela escola utilizando as histórias em quadrinhos e os gráficos pro-
duzidos nas aulas. Serão confeccionados cartazes para serem disponibilizados 
nos murais da escola.

Considerações finais

Levando-se em consideração uma parcela grande da população não pos-
suir conhecimento necessário do descarte correto dos lixos tecnológicos e as 
inúmeras demandas desses produtos na sociedade, a escola e o educador devem 
conscientizar os alunos da importância das mudanças de atitudes na relação do 
homem com o meio ambiente.

Dessa forma a educação ambiental nos projetos escolares atrelada às me-
todologias ativas visa a integração das diversas disciplinas na ampliação da ótica 
dos alunos na preservação do planeta, além de conhecer as várias utilizações das 
pilhas e das suas funções, bem como seu manuseio, buscando de forma divertida 
e dinâmica trabalhar a criação de dispositivos para o descarte de pilhas e enten-
der como a poluição agride e transforma o espaço natural que vivemos.

A responsabilidade do educador com esse tema se mostra importante 
para a saúde do homem e da natureza e para o desenvolvimento da formação de 
cidadãos críticos e comprometidos em desenvolver uma sociedade democrática 
e justa em consonância com os avanços científicos e tecnológicos.
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1. Introdução 

Ferreiro e Teberosky, psicolinguistas argentinas, iniciaram em 1974 uma 
investigação, partindo da concepção de que a aquisição do conhecimento se 
baseia na atividade do sujeito em interação com o objeto de conhecimento e 
demonstraram que a criança, já antes de chegar à escola, tem ideias e faz hipóte-
ses sobre o código escrito, descrevendo os estágios linguísticos que percorre até 
a aquisição da leitura e da escrita. Essa teoria, formulada e comprovada pelas 
duas pesquisadoras, foi divulgada pela sua primeira obra publicada no Brasil, 
em 1986, a Psicogênese da língua escrita. 

A psicogênese da linguagem escrita é um processo complexo que envolve 
a aquisição, o desenvolvimento e o uso da escrita como forma de comunicação. 
A escrita é uma habilidade que as crianças desenvolvem gradualmente, por meio 
da interação com o ambiente físico e social e por meio de atividades lúdicas e 
educacionais. Neste artigo, discutiremos as principais teorias que explicam a 
psicogênese da linguagem escrita.  

A teoria da aprendizagem afirma que a aquisição da linguagem escrita 
ocorre por meio da imitação, da repetição e da associação de estímulos verbais e 
visuais. Segundo essa teoria, a escrita é aprendida por meio da instrução formal, 
com o uso de métodos e técnicas que visam à memorização e à prática da escri-
ta. A teoria da aprendizagem enfatiza a importância do ambiente educacional e 
das intervenções pedagógicas no desenvolvimento da escrita.

A teoria construtivista propõe que a escrita é uma construção individual e 
ativa do conhecimento, que depende da interação entre o indivíduo e o ambiente. 
Segundo essa teoria, a escrita é aprendida por meio da experimentação, da desco-
berta e da reflexão, com o uso de atividades lúdicas e criativas que incentivam a 
exploração e a expressão pessoal. A teoria construtivista enfatiza a importância do 
processo de autoria e da interação social no desenvolvimento da escrita. A teoria 
sociocultural destaca a importância do contexto social e cultural no desenvolvi-
mento da linguagem escrita. Segundo essa teoria, a escrita é aprendida por meio 
da participação em atividades socialmente significativas, que envolvem a intera-
ção com outras pessoas e a utilização da escrita em situações reais de comunica-
ção. A teoria sociocultural enfatiza a importância da mediação social e da cultura 
na construção do conhecimento e no desenvolvimento da escrita.

2. Desenvolvimento

Ferreiro e Teberosky desenvolveram sua pesquisa com fundamentos psi-
colinguísticos quando recapitulam o construtivismo, deixando claro que a teo-
ria piagetiana acumulava pesquisas insuficientes para dar conta da linguagem, 
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tendo aí um papel marginal na constituição das competências cognitivas, fazen-
do com que buscassem, na Psicolinguística, fundamentos para a investigação da 
Psicogênese da língua escrita.

Essa aprendizagem segue um processo que poderíamos descrever como:

A criança começa diferenciando o sistema de representação escrita do 
sistema de representação do desenho. Tenta várias abordagens globais 
(hipótese pré-silábica), numa busca consistente da lógica do sistema, até 
descobrir - o que implica uma mudança violenta de critérios - que a es-
crita não representa o objeto a que se refere e sim o desenho sonoro do 
seu nome. Neste momento costuma aparecer uma hipótese conceitual que 
atribui a cada letra escrita uma sílaba oral. Esta hipótese (hipótese silábica) 
gera inúmeros conflitos cognitivos, tanto com as informações que recebe 
do mundo, como com as hipóteses de quantidade e variedade mínima de 
caracteres construída pela criança. (WEISZ, 1990, p. 73). 

Ferreiro enfatiza que novas informações vão desestabilizando a hipótese 
silábica até que a criança tem coragem suficiente para se comprometer em seu 
novo processo de construção. 

O período silábico-alfabético marca a transição entre os esquemas pré-
vios em vias de serem abandonados e os esquemas futuros em vias de 
serem construídos. Quando a criança descobre que a sílaba não pode ser 
considerada como unidade, mas que ela é, por sua vez, reanalisável em 
elementos menores, ingressa no último passo da compreensão do sistema 
socialmente estabelecido. E, a partir daí, descobre novos problemas: pelo 
lado quantitativo, se não basta uma letra por sílaba, também não pode es-
tabelecer nenhuma regularidade duplicando a quantidade de letras por sí-
laba (já que há sílabas que se escrevem com uma, duas, três ou mais letras); 
pelo lado qualitativo, enfrentará os problemas ortográficos (a identidade 
de som não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras a de 
som). (FERREIRO, 1985, p. 13-14)

2.1 A psicogênese da linguagem escrita

Ferreiro e Teberosky (1986) desenvolvem também aspectos propriamen-
te linguísticos da Psicogênese da língua escrita, quando descrevem o aprendiz 
formulando hipóteses a respeito do código, percorrendo um caminho que pode 
ser representado nos níveis pré-silábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético. 

Distinção entre o modo de representação icônica (imagens) ou não icônica (letras, 
números, sinais). 

Construção de formas de diferenciação, controle progressivo das variações sobre o eixo 
qualitativo (variedade de grafias) e o eixo quantitativo (quantidade de grafias). 

Fonetização da escrita, quando aparecem suas atribuições de sonorização, iniciado pelo 
período silábico e terminando no alfabético.

Fonte: Adaptado de Ferreiro e Teberosky pelos Autores, (2023).
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A Psicogênese da língua escrita descreve como o aprendiz se apropria dos 
conceitos e das habilidades de ler e escrever, mostrando que a aquisição desses 
atos linguísticos segue um percurso semelhante àquele que a humanidade per-
correu até chegar ao sistema alfabético, ou seja, o aluno, na fase pré-silábica do 
caminho que percorre até alfabetizar-se, ignora que a palavra escrita representa 
a palavra falada, e desconhece como essa representação se processa. 

No nível pré-silábico, em um primeiro momento, o individuo pensa que 
pode escrever imaginando que a palavra assim inscrita representa a coisa a que 
se refere:

Fonte: Silvana Nascimento de Carvalho, (2023).

A passagem para o nível silábico é feita com atividades de vinculação do 
discurso oral com o texto escrito, da palavra escrita com a palavra falada. 

Essa criança não pode se reduzir a um par de olhos, de ouvidos e a uma 
mão que pega o lápis. Ela pensa também a propósito da língua escrita e os 
componentes conceituais desta aprendizagem precisam ser compreendi-
dos. (FERREIRO, 1985, p. 14)

O individuo descobre que a palavra escrita representa a palavra falada, 
acredita que basta grafar uma letra para se poder pronunciar uma sílaba oral, 
mas só entrará para o nível silábico, com correspondência sonora, à medida que 
seus registros apresentarem esta relação, por exemplo:

MENINA MIA / NINA M=me, I=ni, A=na

GALO GAL / GLO G=ga, O=lo

BONECA NEA / NECA B=bo, E=ne, A=ca

Fonte: Autores, (2023).

O referencial teórico da Psicogênese da língua escrita leva-nos a entender 
que a escrita é uma reconstrução real e inteligente, com um sistema de represen-
tação historicamente construído pela humanidade e pela criança que se alfabeti-
za, embora não reinvente as letras e os números. 



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

91

A criança alfabetiza a si mesma e inicia essa aprendizagem antes mesmo de entrar 
na escola, e seus efeitos prolongam se após a ação pedagógica, período durante o 

qual, para conhecer a natureza da escrita, deve participar de atividades de produção 
e interpretação escritas, tendo o professor o papel de mediador entre a criança e a 
escrita, criando estratégias que propiciem o contato do aprendiz com esse objeto 

social, para que possa pensar e agir sobre ele.

Gladys Nogueira Cabral  

A mediação do alfabetizador não o desobriga de seu papel de informante 
sobre as convenções do código escrito. 

Fundamentalmente a aprendizagem é considerada, pela visão tradicio-
nal, como técnica. A criança aprende a técnica da cópia, do decifrado. 
Aprende a sonorizar um texto e a copiar formas. A minha contribuição 
foi encontrar uma explicação, segundo a qual, por trás da mão que pega o 
lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que 
pensa. (FERREIRO, 1985, p. 14)

Ele pode aproveitar o subsídio dos alfabetizados ou mesmo de alunos da 
classe que estejam em níveis mais avançados de escrita e que possam ser infor-
mantes das relações a serem descobertas pelos que se encontrem em fases de 
escrita mais primitivas. 

2.2 Hipóteses de escritas pelas quais todas as crianças passam na fase de 
alfabetização

2.2.1 Primeiro Nível – Pré-silábico I – Indiferenciado: neste nível o aluno pensa que se 
escreve com desenhos. As letras não significam nada para ele. A professora pede 
que ele escreva “bola”, por exemplo, e ele desenha uma bola, rabiscos, garatujas.

2.2.2 Segundo Nível – Pré-silábico II – Diferenciado: o aluno já sabe que não se escre-
ve com desenhos. Ele já usa letras ou, se não conhece nenhuma, usa algum tipo 
de sinal ou rabisco que lembre letras. Nesse nível o aluno ainda nem desconfia 
que as letras possam ter qualquer relação com os sons da fala. Ele só sabe que 
se escreve com símbolos, mas não relaciona esses símbolos com a língua oral. 
Acha que coisas grandes devem ter nomes com muitas letras e coisas pequenas 
devem ter nomes com poucas letras. Acredita que para uma palavra possa ser 
lida ela deve ter pelo menos três símbolos. Caso contrário, para ele, “não é pala-
vra, é pura letra”.
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Reconhecer a primeira letra das palavras no 
contexto da sílaba inicial

Comparar palavras memorizadas 
globalmente com a hipótese silábica

Contar o número de letra das palavras Desmembrar palavras em suas sílabas

Reconhecer o som das letras pela análise da 
primeira sílaba das palavras

Reconhecer a forma e as posições dos dois 
tipos de letras

Ouvir e compreender histórias Produzir textos silabicamente

Fonte: Autores, (2023)

2.2.3 Terceiro Nível – Silábico: o aluno descobriu que as letras representam os sons 
da fala, mas pensa que cada letra é uma sílaba oral. Se alguém lhe pergunta 
quantas letras é preciso para escrever “cabeça”, por exemplo, ele repete a palavra 
para si mesmo, devagar, contando as sílabas orais e responde: três, uma para 
“ca”, uma para “be” e uma para “ça”.

2.2.4 Dentro deste nível podemos identificar três fases importantes:

Quantitativo: para cada sílaba o aluno põe uma letra sem pensar na correspondência 
sonora.

Qualitativo: escreve para cada sílaba uma letra com correspondência sonora. Exemplo: 
para casa escreve “ca” ou “cz”.

Silábico-alfabético: ora escreve as sílabas completas (simples) e ora usa apenas uma letra 
para representá-la.

Fonte: Tereza Cristina Cardoso Alves, (2023)

2.2.5 Quarto Nível – Alfabético: o aluno compreendeu como se escreve usando as 
letras do alfabeto. Descobriu que cada letra representa um som da fala e que é 
preciso juntá-las de um jeito que formem sílabas de palavras da nossa língua. 
Porém, inicialmente escrevem com fortes marcas da oralidade.

Associar palavras e objetos Memorizar palavras globalmente

Analisar palavras quanto ao número de 
letras, inicial e final

Reconhecer as letras do alfabeto (cursiva e 
bastão)

Distinguir letras e números Familiarizar-se com os aspectos sonoros das 
letras (palavras significativas)

Relacionar discurso oral e texto escrito Distinguir imagem de escrita

Observar a orientação espacial dos textos Produzir textos pré-silabicamente

Ouvir e compreender histórias Identificar letras e palavras em textos
Fonte: Rafael Jacson da Silva Carneiro, (2023)

2.3 A psicogênese da linguagem escrita perspectivas nas tecnologias

“A escrita é uma invenção decisiva para a história do ser humano”. No en-
tanto, a tecnologia permite que novos modos de produção, de ensino e comunicação 
sejam formados, trazendo novos gêneros textuais no contexto da mídia virtual.
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2.4 A psicogênese da linguagem escrita na inclusão, autismo e educação na visão 
de Emília Ferreiro e Ana Teberosky

A psicogênese da escrita é um processo complexo que envolve a interação 
de fatores cognitivos, sociais e emocionais. Para crianças com transtorno do 
espectro autista (TEA), essa aquisição pode ser ainda mais desafiadora. Neste 
artigo, discutiremos a relação entre a psicogênese da escrita e o autismo, desta-
cando as principais características desse transtorno que afetam o processo de 
aquisição da escrita.

O autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta a comunicação, 
a interação social e o comportamento, essas dificuldades podem afetar diretamente 

o processo de aquisição da escrita, uma vez que a escrita envolve habilidades 
linguísticas, cognitivas e motoras.

Alcione Santos de Souza

As crianças com TEA podem apresentar dificuldades em interpretar e 
utilizar corretamente as regras gramaticais e em estabelecer conexões entre as 
palavras e os significados. Além disso, crianças com TEA podem apresentar di-
ficuldades em relação às habilidades motoras finas, como a coordenação motora 
necessária para segurar um lápis e escrever de forma legível. Essas dificuldades 
motoras podem levar a uma diminuição da motivação para escrever e a uma 
baixa autoestima em relação à escrita.

No entanto, é importante destacar que cada criança com TEA é única e as 
suas dificuldades em relação à escrita podem variar amplamente. Algumas crian-
ças com TEA podem apresentar um grande interesse pela escrita e uma habilidade 
acima da média, enquanto outras podem apresentar dificuldades significativas.

É importante que os educadores e os profissionais de saúde que trabalham 
com crianças com TEA estejam cientes dessas dificuldades e adaptem as estratégias 
de ensino e de intervenção de acordo com as necessidades individuais de cada crian-
ça. É importante também que as intervenções sejam realizadas de forma precoce, a 
fim de promover o desenvolvimento da escrita e das habilidades relacionadas.

Gabriel Nascimento de Carvalho enfatiza que “a psicogênese da escrita é 
um processo complexo que envolve habilidades linguísticas, cognitivas e motoras, 
para crianças com TEA”, esse processo pode ser ainda mais desafiador, devido às 
dificuldades em relação à comunicação, interação social e comportamento. No 
entanto, com intervenções adequadas e adaptadas às necessidades individuais de 
cada criança, é possível promover o desenvolvimento da escrita e das habilidades 
relacionadas. É importante que educadores e profissionais de saúde estejam cien-
tes das dificuldades enfrentadas pelas crianças com TEA e adaptem as estratégias 
de ensino e de intervenção de acordo com as necessidades individuais de cada 
criança, permitindo que elas se desenvolvam de forma integral e saudável.



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

94

2.5 Alfabetização ou Letramento? / Alfabetização e letramento?

A confusão inicial se deu por conta da própria definição de alfabetização. 
Definir alfabetização e letramento é de suma importância, pois são dois proces-
sos distintos e da sua compreensão dependerão os resultados da alfabetização 
em sala de aula. Assim, compreender a natureza de cada processo é essencial, 
pois só de posse desse conhecimento o professor terá condições de decidir sua 
metodologia de ensino, em função dos objetivos a serem alcançados. Em seu 
artigo “Letramento e Escolarização”, Soares (2003b) define Alfabetização,

[...] tomando-se a palavra em seu sentido próprio como o processo de aqui-
sição da “tecnologia da escrita”, isto é, do conjunto de técnicas - procedi-
mentos, habilida- des – necessárias para a prática da leitura e da escrita: 
as habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação 
de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema de escrita (alfabéti-
co, ortográfico); [...] habilidades de uso de instrumentos de escrita (lápis, 
caneta, borracha, corretivo, régua, de equipamentos como máquina de es-
crever, computador...), habilidades de escrever ou ler seguindo a direção 
correta na página (de cima para baixo, da esquerda para a direita), habi-
lidades de organização espacial do texto na página, habilidades de mani-
pulação correta e adequada dos suportes em que se escreve e nos quais se 
lê - livro, revista, jornal, papel sob diferentes apresentações e tamanhos 
(folha de bloco, de almaço, caderno, cartaz, tela do computador...). Em 
síntese: alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um 
código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o domínio 
da tecnologia – do conjunto de técnicas – para exercer a arte e ciência da 
escrita. (SOARES, 2003b, p. 80)

Existem aspectos específicos que não podem ser desprezados, na alfabe-
tização. É importante que o alfabetizador desenvolva, em sala, as sugestões de 
atividades indicadas pelo construtivismo, entretanto, a especificidade da alfabe-
tização não pode ser esquecida e relegada a segundo plano, pois nela existem 
elementos que irão garantir ao aluno o domínio da base alfabética e, portanto, a 
compreensão do sistema de escrita. No início da alfabetização, independente de 
ela se iniciar aos cinco, seis ou sete anos, é imprescindível que o professor ensine 
os conteúdos citados por Soares. 

O Letramento, conceituado por Soares (2003b) da seguinte forma: 

Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se le-
tramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou 
escrever para atingir diferentes objetivos – para informar ou informar-se, 
para interagir com outros, para imergir no imaginário, no estético, para 
ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para 
orientar-se, para apoio à catarse...; habilidades de interpretar e produzir 
diferentes tipos e gêneros de textos; habilidades de orientar-se pelos pro-
tocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protoco-
los, ao escrever; atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo 
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interesse e prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encon-
trar ou fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de 
forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetos, o interlocutor. 
(SOARES, 2003b, p. 80)

2.6 O preconceito contra a sílaba para alfabetizar

Ferreiro e Teberosky têm como mérito, para a alfabetização, a revelação 
dos níveis e das hipóteses que são elaboradas pelo alfabetizando, em seu proces-
so de construção e aquisição da escrita. 

A reação lógica esperada do alfabetizador seria a de que, de posse desses 
conhecimentos, compreendesse automaticamente a essência dos “erros” come-
tidos pelos alunos, e o que é mais importante, soubesse como intervir no proces-
so, para que o sujeito avançasse. De modo que, se o aluno apresentasse amostras 
de escrita próprias do nível pré-silábico, registrando desenhos ao invés de letras, 
por exemplo, o professor desenvolveria atividades que fizessem esse aluno per-
ceber que está equivocado em sua hipótese e compreendesse a necessidade do 
uso de letras, ao escrever. 

Se o aprendiz apresentar escritas de nível silábico, registrando apenas uma 
letra para cada sílaba, ainda que com o devido valor sonoro (SBA-CEBOLA), o 
professor deveria intervir com atividades que explorassem a sílaba, para que o aluno 
avançasse em seu processo de aprendizagem. Esse comportamento seria o lógico e 
esperado, porém não acontece. Embora quem alfabetize saiba dessa necessidade, 
não o faz, em razão do medo de repressão por parte da coordenação ou supervisão 
de ensino que proíbe ensinar a composição da silábica por puro preconceito, ou seja, 
por ignorância dos princípios linguísticos pertinentes à alfabetização. 

O preconceito linguístico criado contra a sílaba, sem a qual é impossível pronunciar 
palavra alguma da língua portuguesa, a escola tem deixado de trabalhar esse aspecto, 

que é específico da alfabetização.
Sandro Garabed Ischkanian

A teoria construtivista afirma que é o sujeito que constrói seu conheci-
mento, o professor não pode intervir: enfim, há a concepção equivocada, entre 
“intelectuais de gabinete” da educação, de que se a conduta na alfabetização for 
construtivista, o professor não poderá intervir com atividades que ajudem o aluno 
a avançar, alegando que, se a criança é o sujeito do conhecimento, é preciso deixar 
que avance sozinha. Talvez este equívoco seja o maior responsável pelo atual fra-
casso na aprendizagem da leitura e da escrita. É como se houvesse uma cortina de 
fumaça que impedisse a visão, ou como se alguém tivesse realizado uma lavagem 
cerebral nos responsáveis pelas divulgações de tais concepções, já que é inconce-
bível ao alfabetizador aplicar frequentemente avaliações diagnósticas para verifi-
cação dos níveis dos alunos e permanecer de mãos atadas sem poder ajudá-los. 
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Se o aluno está no nível pré-silábico, há necessidade de que seja estimu-
lado a perceber que escrevemos com letras e, na sequência, que seja levado a 
aprender com quais letras se escreve. Para escrever, o aluno precisará selecionar 
quais letras utilizará (quais grafemas representam quais fonemas), quantas letras, 
qual a ordem das letras, para que estas representem palavras com significado. Se 
o aluno estiver no nível silábico, grafando uma letra para cada sílaba, deverá ser 
estimulado a perceber se a grafia utilizada corresponde à representação do som 
desejado e, ainda, é necessário que seja levado a entender que nem sempre uma 
ou duas letras são suficientes para registrar corretamente determinada sílaba. 
Assim, nesse momento, será necessário mostrar a decomposição oral e depois 
gráfica de palavras em sílabas. 

E não raro será necessário explicitar a composição até mesmo da sílaba, 
mostrando que sílabas simples são compostas por uma consoante e cinco letras 
que, normalmente, representam as vogais: a, e, i, o, u. Tal apresentação de famílias 
silábicas precisa ser feita de modo natural, sem forçar a pronúncia, nem de sílabas 
prontas, nem de fonemas, explicitando, por exemplo, que o nome desta letra é B, 
mas se eu escrevo a letra I na sua frente, eu escrevo BI /bi/; que esta letra é o B, 
mas se apago o I e escrevo A, torna-se BA /ba/, e assim, sucessivamente, conver-
sando com franqueza com o aluno, sem omitir nem fantasiar informações.

3. Considerações finais 

A apropriação da escrita se apoia em hipóteses do aprendiz, baseadas em 
conhecimentos prévios, assimilações e generalizações, dependendo de suas intera-
ções sociais e dos usos e funções da escrita e da leitura em seu contexto cultural. 

A psicogênese da linguagem escrita é um campo de estudo que se concen-
tra em compreender como as crianças aprendem a ler e escrever e como esse pro-
cesso é influenciado por fatores biológicos, sociais e culturais. Emília Ferreiro e 
Ana Teberosky são duas das principais teóricas que desenvolveram teorias sobre 
a psicogênese da linguagem escrita.

Em suas teorias, elas propõem que as crianças passam por diferentes está-
gios na aprendizagem da linguagem escrita e que esses estágios são influenciados 
pela sua compreensão da relação entre a linguagem oral e a escrita. Por exemplo, 
na fase pré-silábica, a criança ainda não compreende a relação entre a linguagem 
oral e a escrita, por isso suas tentativas de escrita são aleatórias e sem sentido.

No que diz respeito às tecnologias, inclusão e autismo, Ferreiro e Teberosky 
defendem que é importante que a educação esteja atenta às necessidades indi-
viduais de cada criança e que isso inclui levar em consideração questões como 
o uso de tecnologias assistivas, a inclusão de crianças com necessidades espe-
ciais em classes regulares e a adaptação do ensino para atender às necessidades 
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específicas das crianças autistas.
Para Ferreiro e Teberosky, a educação deve ser uma prática inclusiva, que 

valorize a diversidade e promova o acesso ao conhecimento de forma equitati-
va para todas as crianças. Isso inclui não apenas a adaptação dos métodos de 
ensino, mas também a formação de professores para lidar com as necessidades 
específicas de cada criança e o uso de tecnologias que possam auxiliar no pro-
cesso de aprendizagem.

Em resumo, as teorias de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a psico-
gênese da linguagem escrita destacam a importância da construção pessoal do 
conhecimento e a influência dos contextos socioculturais na aprendizagem. Elas 
também defendem a importância da educação inclusiva, que valorize a diversida-
de e promova o acesso ao conhecimento de forma equitativa para todas as crian-
ças, incluindo aquelas com necessidades especiais, como as crianças autistas.
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ENSINO DE BIOLOGIA NA MODALIDADE 
REMOTA E PRESENCIAL: ANÁLISE DE FALA 

DE QUATRO ESTUDANTES SURDOS

Matheus Schipanski1

Lídia da Silva2

1. Introdução

A educação de alunos surdos enfrentou diversas intempéries ao longo de 
sua história, e durante a pandemia iniciada em 2020, estes foram forçados a se 
adaptar a um novo sistema que trouxe uma série de desafios: a modalidade remota.

A implementação do ensino remoto nas escolas em todo território na-
cional, veio acompanhada de inúmeras dificuldades entre as quais, a comuni-
cação que no caso dos surdos, ficou ainda mais agravada. Esse problema de 
comunicação é mencionado por Witkoski (2015, p.11) “[...]estabelecer formas 
de comunicação entre pessoas surdas e ouvintes se constitui em um desafio que, 
necessariamente precisa ser superado [...]”. 

Junto ao desafio da comunicação efetiva, está o ensino de biologia, que 
por si só apresenta desafios próprios quando ministrado a alunos surdos. Devido 
ao fato de a biologia não ser abordada de maneira aprofundada durante o ensi-
no fundamental, a maioria dos alunos surdos e ouvintes não está familiarizado 
com muitos termos e jargões que são largamente utilizados nas aulas do ensino 
médio. Soma-se a isso, a falta de recursos visuais efetivos e ausências de sinais 
da Libras que sejam próprios dessa área do conhecimento.

Em meados de 2022, com retorno presencial às escolas, no período pós-
-pandêmico, os estudantes puderam encontrar seus pares e assim interagir em 
Libras, que é uma língua reconhecida pela Lei n° 10.436, a qual a reconhece 
como meio legal de expressão e comunicação dos surdos.

Neste contexto, se insere o presente trabalho que tem o objetivo de anali-
sar o ensino de biologia na modalidade remota e presencial para alunos surdos 

1 Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Email 
matcow53@gmail.com.

2 Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e professora do curso de Letras Libras da pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Email lidiaufpr@gmail.com.
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inseridos em uma escola inclusiva. Como objetivos específicos busca: i) identi-
ficar pontos positivos e negativos do ensino de biologia para estudantes surdos, 
na modalidade remota na escola inclusiva; ii) identificar pontos positivos e ne-
gativos do ensino de biologia para estudantes surdos, na modalidade presencial 
na escola inclusiva. 

Sendo assim, o problema principal dessa pesquisa é: qual modalidade de 
ensino, remota ou presencial, é mais eficaz para o ensino de biologia para alunos 
surdos, em uma escola inclusiva? 

Para atender a esses objetivos, definimos uma abordagem metodológica 
descritiva que analisa o conteúdo de fala que foi coletado, por meio de entrevis-
ta, com quatro estudantes surdos incluídos no Ensino Médio em um Colégio 
Estadual do estado do Paraná.  

A partir dos pontos elencados pelos alunos surdos, verificamos quais são 
as características positivas e negativas de ambas e as modalidade de ensino e 
qual é mais efetiva para o ensino de biologia.

Esse trabalho que busca dados a respeito da educação de surdos, no con-
texto das ciências biológicas, procura analisar a modalidade remota contrastiva-
mente à modalidade presencial, com vistas a contribuir para a formação de re-
flexões gerais sobre educação em diferentes contextos e modalidades, nas quais 
as ciências biológicas podem se encontrar.

Para responder as questões presentes nesse trabalho, na seção 2 apresen-
tamos o referencial teórico para a pesquisa. Em seguida, na seção 3 expomos a 
metodologia aplicada para a aquisição de dados e elaboração da pesquisa. Na 
seção 4, analisamos os dados e por fim as considerações finais serão expostas na 
última parte do texto. 

2. Fundamentação teórica

Nesta parte apresentamos brevemente a contextualização da educação de 
surdos e do ensino de biologia. Trataremos também das modalidades de ensino 
presencial e remota. 

2.1 A Educação de surdos

Segundo a LDB3 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
de 1996 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos4 (1948), o acesso à 

3 LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário oficial da união. Disponível em: ht-
tps://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm. Acesso em: 10 de março 
de 2022.

4 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Unicef. Disponível em: https://www.unicef.
org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 21 de agosto de 2022. 
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educação de qualidade é um direito fundamental e essencial a todo e qualquer 
ser humano, inclusive das pessoas surdas que são falantes de Libras, língua reco-
nhecida pela Lei 10.436 em 2002.

No caso das pessoas surdas, esse direito pode ser atendido com a oferta 
de escolas inclusivas ou escolas bilíngues. Nas escolas bilíngues, os alunos são 
ensinados em sua língua natural (Libras) já que, na maioria das vezes, os profes-
sores são fluentes no idioma. Já nas escolas inclusivas as aulas são mediadas por 
intérpretes que vertem o que é dito oralmente para Libras de modo a acessibili-
zar o conteúdo aos alunos surdos (WITKOSKI, 2015). 

Mesmo com as escolas bilíngues sendo mais almejadas pelos surdos, da-
dos do site do governo federal apontam que, no ano de 2021, em todo o país 
existiam apenas 645  escolas bilíngues, que ao todo têm 63.106 alunos. As es-
colas inclusivas são, por outro lado, em maior quantidade. Porém, esses locais 
de ensino, muitas vezes, não têm o devido preparo para receber alunos surdos o 
que leva a prejuízos em sua aprendizagem. A esse respeito, Moura, Freire, Felix 
(2017) afirmam: 

[...]este sistema inclusivo deixa a desejar, pois as políticas públicas da 
educação inclusiva não visam o aperfeiçoamento e o possível desenvolvi-
mento dos alunos surdos, os quais não estão aprendendo em sua própria 
língua que é a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. (MOURA; FREIRE;  
FELIX, 2017, p.3)

Apesar de as pessoas surdas constituírem um grupo com diferença lin-
guística, por vezes, na escola inclusiva devido ao fato de não se expressarem na 
língua majoritária (português oral), pensa-se que elas têm algum comprometi-
mento cognitivo e/ou possuem deficiência (GESSER, 2018). Segundo Pereira, 
Silva e Castro (2022), isso ocorre devido ao total desconhecimento em relação 
as especificidades visuais desse alunado: 

Colocando esse aluno em posição de visibilidade pode servir para que 
sejam desfeitos alguns paradigmas e preconceitos acerca da comunidade 
surda, mostrando assim, que o único diferencial entre eles é a surdez, po-
rém seu intelecto quando incentivado é desenvolvido com a mesma eficá-
cia de uma pessoa ouvinte, dessa forma derrubamos qualquer associação 
entre surdez e dificuldade de aprendizagem e/ou de déficit de atenção 
(PEREIRA, SILVA; CASTRO, 2022, p.22).

A citação faz menção a prática pedagógica da escola inclusiva que quan-
do ocorre apenas por meio de textos escritos ou pela via oral, implica em pre-
juízo para os alunos surdos já que para esse público a compreensão da língua 

5 Educação bilingue de surdos se torna modalidade independente. Gov.br. Disponível em: ht-
tps://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/08/educacao-bilin-
gue-de-surdos-se-torna-modalidade-de-ensino-independente. Acesso em: 21 de agosto de 2022. 
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portuguesa ocorre com limitações dado ao fato de ser sua segunda língua 
(WITKOSKI, 2015). 

Na escola bilíngue, por outro lado, os alunos surdos tem a sua diversidade 
cultural e a sua identidade social respeitadas. Conforme, Gesser (2018) elucida, 
a cultura está constantemente em transformação, e a depender do aglomerado 
de pessoas que compartilham da mesma língua, esse processo pode ser mais ou 
menos acelerada. Neste sentido, as escolas bilingues apresentam-se como lócus 
favorável ao desenvolvimento da própria cultura surda e mesmo da Libras haja 
vista congregar vários participantes da comunidade surda.

Em qualquer que seja o contexto de ensino (inclusivo ou bilíngue), a me-
todologia e a didática que melhor funcionam na instrução de alunos surdos é a 
pedagogia visual, que se baseia na visualidade para prática pedagógica e, por-
tanto, o uso de diversos recursos, como por exemplo: vídeos, imagens, tabelas, 
gráficos, são largamente presentes. Isso ocorre, pois, “A percepção visual tem, 
portanto, papel fulcral e determinante, pois é o meio do surdo se apropriar do 
mundo, podendo tecer comparações visuais para entender e relacionar-se com 
seu entorno” (WITKOSKI, 2015, p 88).

De acordo com Campello (2008), a pedagogia visual lança mão de: 

Contação de história ou estória, jogos educativos, envolvimento da cultura 
artística, cultura visual, desenvolvimento da criatividade plástica, visual e 
infantil das artes visuais, utilização da SignWriting (escrita de sinais) na 
informática, recursos visuais, sua pedagogia crítica e suas ferramentas e 
práticas, concepção do mundo através da subjetividade e objetividade com 
as “experiências visuais” (CAMPELLO, 2008, p. 129).

A visualidade é o fator principal para a aquisição do conhecimento e, 
portanto, deve também estar presente durante as aulas de ciências biológicas, até 
porque, essa é uma disciplina que apresenta certos desafios que precisam ainda 
ser superados no contexto de educação de surdos. 

Um desses desafios, sem dúvida, é a grande quantidade de termos téc-
nicos e científicos, que muitas vezes não têm sinais específicos o que dificulta 
muito a absorção de conteúdos (PEREIRA, SILVA e CASTRO, 2022). 

Araújo et al. (2019) também falam do problema dos termos técnicos de 
biologia, e ainda acrescentam que:

o professor deverá trabalhar novas metodologias para que assim o alu-
no surdo possa participar, interagir, assimilar o assunto trabalhado em 
sala, obtendo uma melhor interpretação do que lhe está sendo repassado 
(ARAÚJO, et al. 2019, p.4).

Além dessa questão linguística, o ensino de biologia para alunos surdos 
nas escolas inclusivas, em sua maioria, apresenta outro problema: a falta de 
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recursos visuais em sala de aula o que, limita, a possibilidade de atendimento à 
característica visual dos surdos (PEREIRA; SILVA; CASTRO, 2022). 

O despreparo docente de biologia é também presente no bojo dos desafios 
de atendimento aos alunos surdos. No estudo conduzido por Pereira, Silva e 
Castro (2022), os autores assinalam:

Dentre os professores que tiveram contato direto com o aluno, 90% não 
tiveram conhecimento adequado para lidar com a situação e apenas 
50% tiveram auxílio de outro profissional, que foi o professor do AEE. 
(PEREIRA; SILVA; CASTRO, 2022, p.22)

Observadas essas questões, na próxima seção discutimos sobre as moda-
lidades de ensino. 

2.2 Modalidades de ensino 

No dia 07 de janeiro de 2020, na China, ocorre a primeira aparição de um 
novo vírus da família dos Coronaviridae e daí então se espalha rapidamente para 
o mundo todo e no dia 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso 
no Brasil. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declara a pandemia de Covid-19.

Com isso, as escolas começaram a suspender os seus calendários de modo 
que os alunos ficaram em suas casas sem previsão de retorno às atividades esco-
lares regulares (SHIMAZAKI; MENEGASSI; FELLINI, 2020). 

Com os alunos em casa, dá-se início à implementação do ensino remo-
to. Essa modalidade que faz uso de mídias digitais, programas de TV aberta e 
plataformas digitais para a realização das aulas e atividades didáticas, difere-se 
do ensino à distância (EaD) em alguns pontos importantes. No ensino remoto, 
tem-se a aplicação dos princípios da educação presencial, e as aulas acontecem 
nos mesmos horários em que ocorreriam na escola. Já na modalidade EaD há 
especificidade didática e metodológica diferenciada pois não espera-se a aplica-
ção das mesma práticas que ocorreriam em sala de aula regular. 

A implantação do ensino remoto no Brasil, veio seguido do surgimento de 
problemas, haja vista que vários alunos e professores que nunca tiveram contato 
com plataformas e tecnologias se viram forçados a rapidamente aprender a lidar 
com elas. Sobre isso, Simões (2020, p.9) comenta que “Diante de uma alternativa 
de caráter emergencial, que é o ensino remoto, muitas escolas e profissionais da 
Educação não se encontravam preparados para ministrar aulas virtuais [...]”. Além 
disso, os alunos em situação de vulnerabilidade social, sem acesso à internet, foram 
privados de estudar, o que forma, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios PNAD (IBGE, 2018), um montante de 14.991 domicílios no Brasil. 

No final de 2021, a modalidade presencial foi retomada no Brasil, e no 
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caso do estado do Paraná, o retorno foi regulamentado pelo Decreto Estadual 
nº. 4.230, do Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR). 

Neste sentido, podemos avaliar que ambas as modalidades de ensino 
apresentam seus pontos positivos e negativos. Dentre os pontos positivos da mo-
dalidade presencial é possível mencionar o contato com os agentes envolvidos 
no processo educativo uma vez que, de acordo com Lázaro, Sato e Tezani (2018, 
p.8) “[...] alunos podem aprender com seus pares ou com os professores [...]” 
Pereira, Silva e Castro (2022), contudo, apontam que a escassez de recursos 
visuais em sala de aula e a falta de preparo dos professores para transmitir o con-
teúdo de biologia são os principais pontos negativos da modalidade presencial.

A modalidade remota, por sua vez, apresenta como pontos positivos a pos-
sibilidade de pausar os vídeos de aulas o que favorece a realização de anotações 
e a facilidade de utilização de recursos didáticos visuais, como vídeos e imagens 
(TAVARES, et  al., 2022; SILVA et al., 2020). Em contrapartida, o grande ponto ne-
gativo é a depressão gerada pela falta de contato com outras pessoas e má utilização 
dos recursos e softwares por parte dos professores e alunos. Também existem proble-
mas relacionados à utilização de materiais exclusivamente textuais na transmissão 
do conteúdo durante as aulas síncronas e a ausência de intérpretes de Libras durante 
esses momentos (SIMÕES, 2020; PEREIRA, SILVA E CASTRO, 2022).  

3. Materiais e métodos

Essa é uma pesquisa qualitativa e descritiva que busca a observação 
dos fatos sem que haja nenhuma intervenção por parte dos pesquisadores 
(PRODANO; FREITAS, 2013). Por envolver seres humanos, a pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CAAE 
59343922.3.0000.0102.

3.1 O local da coleta de dados e participantes da pesquisa

Devido a familiaridade dos pesquisadores, definimos que o local da co-
leta de dados seria o Colégio Estadual Amyntas de Barros, da rede de ensino 
público, localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba - Paraná. Os 
participantes do estudo são 4 alunos surdos matriculados no referido Colégio e 
apresentaram a faixa etária que varia de 17 a 216 anos e foram nomeados de A01 
a A04 sucessivamente.

6 Segundo dados do Fundo das Nações Unidas Para a Infância (UNICEF, 2018 p.05) a ida-
de adequada para o ingresso nos anos iniciais do ensino médio seria de 15 anos, e 17/18 
para os anos finais, caracterizando uma distorção entre idade-série para os alunos surdos. 
Essa distorção entre idade-série pode caracterizar problemas para o aprendizado e sociali-
zação dos alunos.
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3.2 Procedimentos para a coleta de dados

As turmas do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, que têm a 
disciplina de biologia, foram visitadas e convidadas a participar da pesquisa. 
Havendo o aceite, os estudantes surdos com mais de 18 anos assinaram o Termo 
de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e os alunos que eram menores de 
idade, levaram para casa o TCLE – Pais e/ou Responsável Legal, permitindo 
assim que fosse possível utilizar o depoimento do entrevistado. 

Com auxílio da intérprete de Libras da escola, realizamos uma entre-
vista com perguntas semiestruturadas. Essa forma de entrevista tem a caracte-
rística de poder explorar mais amplamente a questão escolhida, de se parecer 
com uma conversa e acontecer com o mínimo de interferência possível (BONI; 
QUARESMA, 2005).  

As perguntas da entrevista (apresentadas no quadro 1) envolveram o en-
sino de biologia, em geral, procurando levantar pontos positivos e negativos do 
ensino remoto e do ensino presencial no período pós-pandêmico.

QUADRO 1 – PERGUNTAS REALIZADAS COM OS ESTUDANTES DURANTE A 
COLETA DE DADOS

Questionário dos alunos

- Você gostava das aulas remotas da disciplina de biologia? Explique o que você mais 
gostava e por quê?

- Durante o período que estava recebendo aulas remotas da disciplina de biologia você 
queria voltar ao ensino presencial? Por quê?

- Você está gostando das aulas presenciais de biologia que estão sendo oferecidas no pe-
ríodo pós-pandêmico? Por quê?

- Qual das modalidades de aulas (remoto ou presencial) você acha melhor? Por quê?
- Você acha que aprende mais e melhor com aulas remotas ou presenciais? Por quê?
- Você acha que alguma estratégia pedagógica do ensino remoto pode ser aproveitada no 

ensino presencial? Explique.
- Você tem mais considerações sobre o ensino de biologia no período remoto ou no pre-

sencial pós-pandêmico que queira apontar? 

Fonte: Elaboração própria (2023)

3.3 Tratamento e análise dos dados 

As respostas dos estudantes foram gravadas em vídeo e foram, simulta-
neamente, interpretadas para a língua portuguesa pela profissional intérprete 
que estava acompanhando a sessão. Seu áudio também foi gravado.

Os áudios e vídeos foram então transferidos a um computador onde fo-
ram transcritos para serem categorizados e tabulados para posterior análise. Os 
arquivos foram transcritos à mão, utilizando o áudio da voz da intérprete e, 
quando necessário, os vídeos para referência de tempo e sinais utilizados pelos 
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alunos foram consultados.
As respostas de todos os alunos foram então compiladas em um único 

arquivo. A partir daí foram grifados todos os pontos positivos e negativos que 
os alunos apontaram sobre ambas as modalidades de ensino. Essas observações 
foram então tabeladas. Em seguida, as respostas foram agrupadas em categorias 
para que se facilitasse sua análise. Essas categorias foram definidas a partir de 
palavras-chave que convergiam. Os conteúdos presentes nas tabelas foram então 
comparados com a literatura disponível. 

4. Análise de dados

Para atender ao primeiro objetivo específico da pesquisa, qual seja: iden-
tificar pontos positivos e negativos do ensino de biologia para estudantes surdos, 
na modalidade remota na escola inclusiva, apresentamos os dados que foram 
reunidos após catalogação e que seguem no quadro 2 abaixo: 

Quadro 2 – Agrupamento das respostas dos estudantes quanto à avaliação das aulas de 
biologia na modalidade remota

Pontos negativos

1) Excesso de informação visual no meet. 
2) Problemas de internet.
3) Problemas de transmissão de conteúdo pela plataforma. 
4) Dificuldade com o uso do meet e outros softwares. 
5) Sem auxílio para os alunos fora dos horários de aula. 
6) A casa se tornou um ambiente incômodo.
7) Falta de contato professor aluno e entre alunos.
8) Conteúdos e exercícios não adaptados para os alunos surdos. 
9) Imagens ficarem robotizadas.
10) Intérprete não tinha um espaço apropriado nas aulas síncronas.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Pelo exposto é possível observar que os estudantes não consideram ne-
nhum ponto positivo da modalidade remota e que os negativos são em quanti-
dade considerável. 

A crítica em relação ao primeiro ponto, apareceu três vezes na fala dos es-
tudantes surdos, e está em consonância com Silva (2014) e diz respeito à grande 
quantidade de informação apresentada para os alunos de uma única vez, como 
telas de outros alunos, professores, textos. Isso fez com que surgisse uma fadiga 
cognitiva dos alunos e um excesso de informação visual. Isso, de acordo com 
Kubrusly et al. (2021), causa uma sobrecarga cognitiva nos alunos e tem um 
impacto direto na sua capacidade de aprendizagem. A fim de ilustrar o ponto, 
abaixo destacamos duas falas de alunos:
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Computador cheio de várias telinhas.
Excerto da entrevista do estudante A1

Alunos me atrapalhavam, por causa que tinha aquele monte de quadradinho.
Excerto da entrevista do estudante A2

O segundo ponto (problemas de internet) demonstra como alguns dos es-
tudantes não apresentavam acesso à internet ou às tecnologias necessárias para 
participar das aulas síncronas com os professores e intérpretes o que corrobora 
à fala Simões (2020, p.6) de que “[...] mais afetados pela solução emergencial 
encontrada para não parar a Educação durante a pandemia, as aulas remotas, 
foram os alunos surdos, que, em sua maioria, não têm acesso às tecnologias.”. 
Sendo assim, esses alunos foram obrigados a pesquisar os conteúdos de biologia 
por conta própria, tal como aponta a fala abaixo destacada: 

Eu entendia alguma coisa, mas eu perdia muito, porque a internet às vezes dava 
problema na minha casa.  
Excerto da entrevista do estudante A1

Em relação ao terceiro ponto (problemas de transmissão de conteúdo pela 
plataforma), que surgiu na fala de quatro alunos surdos, podemos destacar que 
houve fadiga cognitiva com o excesso de uso de telas e má organização do es-
paço das mesmas (TAVARES et al, 2022). Os estudantes relatam que, muitas 
vezes, o intérprete não ficava visível durante os momentos de aula, e que alguns 
professores não se mostraram preparados para ministrar aulas síncronas, devido 
à falta de familiaridade com as plataformas disponíveis bem como falta de co-
nhecimento a respeito da especificidade dos alunos surdos (SIMÕES, 2020). Do 
terceiro ponto, é importante destacar as seguintes falas dos alunos: 

Bom olha, no Meet foi muito difícil. Por que aquele computador cheio de várias 
telinhas.
Excerto da entrevista do estudante A3

Às vezes o intérprete não aparecia no Meet e a aula ficava pior ainda, então ficava 
difícil.
Excerto da entrevista do estudante A3

Porém não eram apenas os professores que apresentaram dificuldades 
com as novas plataformas, mas também os alunos. O ponto quatro, presente 
cinco vezes durante as falas dos estudantes surdos, faz menção à essa questão: 
dificuldade com o uso do meet e outros softwares. De fato, mexer com tais equi-
pamentos e plataformas requer treinamento e tempo para adaptação (LIMA; 
NOVATO; CARVALHO, 2022). Assim, destacamos as seguintes falas: 

Tinha que fazer os trabalhos tudo por Email, eu não achei fácil não, eu achei o 
Meet complicado.
Excerto da entrevista do estudante A3
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Eu não gostei do Meet, eu acho que meio complicado isso.
Excerto da entrevista do estudante A1

Presente duas vezes nas falas dos estudantes surdos, o ponto 5 do quadro 
2, demonstra a dificuldade que os alunos apresentavam ao tentar se comunicar 
com os professores: sem auxílio para os alunos fora dos horários de aula. Os alu-
nos surdos sentiam dificuldade ao tirar dúvidas com os professores, uma vez que 
as informações veiculavam de maneira textual, por aplicativos ou softwares de 
mensagens, levando os alunos a se comunicarem em sua segunda língua, o que 
é bastante custoso. Parece mesmo que Ferreira, et al. (2021, p. 340) tem razão 
pois comenta que “Evidenciamos que o ensino remoto é limitador da interação, 
necessária para concretização de um trabalho que se dá a partir da comunicação 
entre os sujeitos participantes desse processo [...]” . Essa crítica pode ser ilustra-
da pelas seguintes falas dos alunos: 

Que daí quando tinha as dúvidas ficava só ali naquele quadrado dentro do quarto 
dentro de casa.  
Excerto da entrevista do estudante A3

[...] lá na live e tal, terminava a gente ia embora 
Excerto da entrevista do estudante A2

Com a falta de interação social e o isolamento social, os alunos surdos 
começaram a ver sua própria residência como um ambiente inóspito para a edu-
cação e para sua saúde mental. Essa problemática está exposta no ponto 6 do 
quadro 2: A casa se tornou um ambiente incômodo. A esse respeito, Maia e Dias 
(2020, p.6) comentam que no período pandêmico, houve aumento significativo 
de perturbação psicológica (ansiedade, depressão e estresse) entre os estudantes. 
Com isso, destacamos as falas dos alunos: 

[...]  lá quando eu estava no Meet em casa, é ruim é só aquele ambiente lá.
Excerto da entrevista do estudante A3

Na verdade, eu não gostei muito não. Ficar dentro de casa, prefiro ficar mais no 
presencial do que no remoto.
Excerto da entrevista do estudante A4

O sétimo ponto (falta de contato professor aluno e entre alunos) apareceu 
três vezes durante as entrevistas e de certa maneira, já foi mencionada nos pontos 
anteriores. O rompimento presencial do contato com as pessoas, fez com que os 
alunos surdos se sentissem excluídos e prejudicados com relação à aquisição dos 
conteúdos (SILVA, 2022). Esse ponto pode ser demonstrado através dos dados:

[...]  mas aqui na live, não tem esse contato. como a gente tem aqui no presencial, 
né? Se, por exemplo, eu quero estudar com alguém, eu chamo, eu pergunto.
Excerto da entrevista do estudante A2
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O oitavo ponto, que foi levantado em três falas dos estudantes surdos, 
mencionava sobre a questão de adaptação das aulas para surdos e a esse respeito 
os estudantes falaram sobre a utilização de termos específicos dentro do ensi-
no de biologia. Segundo os entrevistados, essa disciplina contém uma grande 
quantidade de termos técnicos, que não possuem um sinal adequado em Libras 
e, como já dito, tal desafio já foi reportado na literatura: “O ensino de biologia 
possui termos e conceitos muito vastos que precisam ser amplamente destrin-
chados para que os alunos entendam o que está sendo passado” (PEREIRA; 
SILVA; CASTRO, 2022, p. 22). Como os surdos não possuem português como 
língua materna, a falta de preparo dos professores e intérpretes, com relação às 
palavras em Libras para a disciplina de biologia, em conjunto com o ambiente 
não familiar das aulas remotas, resultou em uma barreira educacional para os 
alunos. Essa questão da linguagem também aparece nas atividades e interações 
dentro do ambiente virtual, pois geralmente são feitas por meio da língua por-
tuguesa escrita. Sobre isso, Silva (2014) menciona que “a participação no fórum 
se dá apenas através da escrita da Língua Portuguesa”, o que pode fazer com 
que surdos, que têm o português como segunda língua, se sintam prejudicados 
quando vão interagir com os professores ou colegas. Vale ressaltar que existem 
também alunos que não possuem câmeras para participar dos momentos de 
interação online e sem a possibilidade de falar em Libras, são forçados a se co-
municar através de mensagens de texto em sua segunda língua.

Entre os estudantes entrevistados, havia um que durante o ensino remoto 
estudava em outra instituição que não era uma escola inclusiva, mas que relatou 
os mesmos problemas vivenciados pelos surdos do Colégio Estadual Amyntas 
de Barros: as aulas síncronas, os vídeos, as atividades e as provas não tiveram 
nenhum tipo de adaptação para os surdos. Sobre o ponto 8 destacamos duas 
falas dos estudantes surdos:

Bem difícil as aulas à distância.
Excerto da entrevista do estudante A2

Algumas coisas eu não entendia, lá na hora da live.
Excerto da entrevista do estudante A1

A partir dessas excertos, podemos afirmar que o problema da falta de adap-
tação para das aulas para os alunos surdos ainda é presente (IRIARTE, 2018, p.63).

A questão da imagem do intérprete, ponto 9, também esteve presente nos 
dados e como ilustração destacamos a fala de A2:

Claro que tinha assim o intérprete, mas às vezes a parte da internet, fazia a imagem 
ficar meio robotizada. Aí, ficava mais difícil para eu entender.
Excerto da entrevista do estudante A1
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O excerto destacado mostra como diversas variáveis próprias do ambiente 
virtual acabam fazendo com que o conteúdo não seja adequadamente transmi-
tido ao estudante. Uma internet ruim, os sinais do intérprete sendo cortados, e 
outros, fazem com que o aluno perca boa parte da aula.

Sobre o décimo ponto elencado no quadro 2 (Intérprete não tinha um es-
paço apropriado nas aulas síncronas), lembramos que a literatura aponta que a 
má utilização dos recursos visuais faz com que o aluno não entenda o conteúdo 
e se sinta confuso com a abundância de informações dispostas na tela. Às vezes 
pode ser a má distribuição de imagens, muito texto, ou layout confuso. A má uti-
lização de plataformas faz com que a visualização de elementos essenciais para 
compreensão do conteúdo, como por exemplo a tela do intérprete, não esteja 
disponível ao aluno. Este ponto surgiu na seguinte fala: 

As vezes o interprete não aprecia no meet e a aula ficava pior ainda, então ficava difícil.
Excerto da entrevista do estudante A3

Em seu trabalho, Tavares, et al. (2022) aponta como a má utilização de 
recursos visuais acaba criando uma defasagem para o ensino de alunos surdos: 

Diante do ponto de vista inclusivo, essa metodologia defasada de exibição 
do intérprete de modo “simultâneo” com a ferramenta visual é prejudi-
cial, tanto para surdos como para ouvintes, a extrema poluição visual é 
ressaltada de modo enfático, reduzindo a atenção e validade da TDICs. 
(TAVARES, et al. 2022, pg.07)

Isso posto, passamos à discussão do segundo objetivo específico da pes-
quisa, qual seja: identificar pontos positivos e negativos do ensino de biologia 
para estudantes surdos, na modalidade presencial na escola inclusiva. Para tan-
to, apresentamos os dados que foram reunidos após serem classificados e que 
seguem presentes no quadro 3 abaixo: 

QUADRO 3 – AGRUPAMENTO DAS RESPOSTAS DOS ESTUDANTES QUANTO À 
AVALIAÇÃO DAS AULAS DE BIOLOGIA NA MODALIDADE PRESENCIAL

Pontos positivos

1) Contato com o professor e colegas de sala.
2) Conteúdo é passado de forma mais clara, facilitando o aprendizado.
3) Explicação momentânea e utilização de recursos visuais.
4) Nada fica robotizado.
5) Poder pedir ajuda para os colegas, além do professor.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Quando questionados sobre a modalidade presencial, os alunos não levan-
taram nenhum ponto negativo e os positivos foram os expostos no quadro 3.

O “contato com os professores e colegas” (ponto 1) apareceu 13 vezes na 
fala dos estudantes e eles ainda destacaram que isso se apresenta como um fator 
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importante para o aprendizado e saúde mental durante o retorno presencial. 
Boa parte dos entrevistados mencionou que a troca de experiências colabora 
com a construção do conhecimento. Como disse a 04:

Eu podia fazer atividade na sala de aula com todo mundo, interagir. Por isso, foi bom.
Excerto da entrevista do estudante A4

A interação ocorre entre surdos e ouvintes devido à predisposição desses 
últimos em aprender a Libras o que foi impossibilitado durante o período de 
aulas remotas. Durante as aulas remotas, conforme visto na seção anterior, os 
alunos não conseguiam sanar suas dúvidas de maneira eficaz e felizmente essa 
questão parece ser inexistente no ensino presencial. 

O problema da falta de contato durante as aulas online, aparece também 
em uma entrevista realizada por Silva (2022) com acadêmicos surdos: 

Nas falas transcritas um elemento citado por três entrevistados foi a falta 
de contato entre o professor e alunos, apesar de as VCs em tempo real 
serem abordadas como um aspecto positivo do curso. Quando o entrevis-
tado salienta que Videoconferência é bom, mas é pouco tempo, é porque 
não há tempo suficiente para que os alunos façam perguntas sobre suas 
dúvidas. Desta forma, há a falta de proximidade, que poderíamos entender 
como problemas na interação entre professor e aluno. (SILVA, 2022, p.21)

Em seguida, outro tópico que aparece com bastante frequência nas falas é 
a de que “Conteúdo é passado de forma mais clara, facilitando o aprendizado” 
(ponto 2). Diferentemente do que ocorria na modalidade remota, no ensino pre-
sencial os professores e intérpretes manifestam familiarização com o ambiente 
(e não há o estranhamento das tecnologias), o que favorece à aprendizagem dos 
alunos surdos. Deste tópico podemos destacar as seguintes falas: 

No presencial eu entendo mais claramente e aprendo. E daí eu vejo a explicação ali 
e eu posso estar perguntando para a professora.
Excerto da entrevista do estudante A1

O professor me explica, me mostra e daí, clareia muita coisa para mim.
Excerto da entrevista do estudante A4

A questão da utilização de recursos visuais (terceiro ponto) foi presente em 
duas falas e assenta-se à abordagem de Campello (2008) a qual insiste que a ênfase 
na visualidade é de extrema importância para o aprendizado dos alunos surdos, 
já que por meio desta, conteúdos das ciências biológicas que são muito abstratos, 
como biologia celular ou microbiologia, podem ser mais facilmente apreendidos. 
Vieira e Sousa (2020, p.16) em consonância com Campello (2008) afirmam que 
“destaca-se o uso das imagens como um recurso valioso para o professor, uma vez 
que a linguagem visual é muito rica, sendo capaz de sintetizar mensagens com-
plexas que podem ser compreendidas com um único olhar” (VIEIRA; SOUSA, 
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2020, p.16). Para ilustrar esse ponto, apresentamos a fala do aluno A1:

E pra mim é importante por que tem aquela explicação no momento, utilização de 
slides.
Excerto da entrevista do estudante A1

Fica claro, portanto, que o contato direto com os professores e a utiliza-
ção de recursos visuais torna a o ensino para surdos mais efetivo e faz com que 
sua aprendizagem seja mais eficaz. 

O ponto quatro “Nada fica robotizado” se apresenta como o oposto do 
que foi apontado na modalidade remota. Se no ambiente virtual temos muitas 
variáveis que podem dificultar o acesso às informações, pelos encontros pre-
senciais elas se desfazem fazendo com que o conteúdo chegue claramente aos 
estudantes surdos. Nas palavras do entrevistado A2: 

O presencial é diferente, nada fica robotizado, eu prefiro bem mais.
Excerto da entrevista do estudante A2

Por fim, o quinto ponto, “Poder pedir ajuda para os colegas, além do pro-
fessor”, mostra como os alunos ficam contentes de poder estar em contato com 
os seus colegas, sejam eles ouvintes ou surdos, até porque, de acordo com Costa 
e Kalman (2013, p.445), “(...) Para o surdo, muitas vezes, esses contatos só são 
possíveis na escola.”  Esse ponto foi presente na fala do aluno A2:

Se, por exemplo, eu quero estudar com alguém, eu chamo, eu pergunto, lá, quando 
a gente tava no remoto, daí não tinha isso.
Excerto da entrevista do estudante A2

Com relação ao saldo positivo da modalidade remota, consideramos que 
as plataformas como o Teams ou Moodle seriam ótimas ferramentas aliadas do 
ensino presencial, de modo que pudessem armazenar conteúdos em formatado 
de vídeos ou livros. Além disso, é interessante canal de comunicação assíncrona 
que pode estar sempre aberto para registro de explicações ou fórum de dúvidas 
o que viabiliza a recuperação para estudos futuros. Trabalhos como os de Silva 
(2014) e de Silva, et al. (2020) mostram o potencial da metodologia remota, e 
como ela pode ser adaptada para melhor atender os alunos surdos. 

O pensamento de um dos entrevistados se alinhou com essa nossa consi-
deração. A fala da aluna A3 é sobre a possibilidade de adaptação da experiência 
do ensino remoto para o presencial: 

Eu acredito que sim. Por que lá no Meet se for adaptar, por exemplo, eu só tirei 
nota vermelha, eu posso tá adaptando pra fazer aquela matéria de novo. Eu pos-
so tá ali estudando pelo Meet aquela matéria ou vídeo que tiver ali né. Dentro 
do Google Class. que é a plataforma do Meet. Atividades, que nem assim, pode 
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deixar livros e assim se às vezes pode deixar o livro, as informações que daí antes 
você pode tá pesquisando e vendo as aulas que foram gravadas no Meet de biolo-
gia. E assim você também pode tá respondendo ali, fazendo testes respondendo 
às perguntas ali e colocando a aula ali. Ao invés do presencial, pegar pelo Meet 
e fazer uma recuperação por ali. Se a pessoa não foi bem na prova ela pode fazer 
uma pelo Meet, daí é mais particular.
Excerto da entrevista do estudante A2

A partir dos dados obtidos foi possível verificar que o ponto definitivo para 
a boa avaliação do retorno presencial foi o contato com o professor e colegas, sur-
gindo em treze falas dos quatro alunos surdos, superando de maneira quantitativa 
todos os outros pontos presentes nesse trabalho. A troca de experiências e o auxí-
lio que os demais colegas e professores apresentam, além da mudança de cenário 
que essa experiência proporciona, fazem com que os alunos apresentem um maior 
interesse, logo, aprendam mais. Além disso, sabemos, o espaço escolar é onde 
esses alunos conseguem criar laços e emoções de maneira mais descontraída, con-
tribuindo para o seu desenvolvimento como indivíduo (LACERDA, 2006).

Em contrapartida, o ensino remoto foi mal avaliado pelos alunos surdos, 
com apontamentos que vão desde a dificuldade para utilizar plataforma digitais, 
com veiculação de informações majoritariamente textuais até a falta de inte-
ração social, que fez com que esses alunos não conseguissem se apropriar do 
conhecimento da disciplina de biologia.

5. Conclusão

Neste trabalho tivemos o objetivo de analisar o ensino de biologia na mo-
dalidade remota e presencial para alunos surdos inseridos em uma escola inclu-
siva e para alcançá-lo, além de acesso à literatura da área, também contamos 
com depoimentos de alunos surdos incluídos em um Colégio regular da região 
metropolitana de Curitiba. 

Através das respostas fornecidas pelos alunos ficou evidente que o ensino 
presencial se apresenta mais eficiente do que o ensino remoto para o ensino de 
surdos. A análise de fala dos quatro estudantes surdos mostra a preferência pelo 
ensino presencial, pois em sala conseguem absorver melhor os conteúdos de 
biologia. Dentre os fatores que contribuem para essa preferência, podemos citar 
a socialização como um fator principal. Todavia, os dados evidenciam que as 
aulas presenciais carecem de recursos visuais e sinais específicos para os termos 
de biologia.

A modalidade remota foi negativamente avaliada, principalmente, por con-
ta da quebra do contato com o professor, da dificuldade com as plataformas, dos 
problemas visuais e da falta de adaptação para os alunos surdos. Mesmo levando 
em conta que a modalidade remota foi uma medida emergencial, devido ao surto 
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de Covid-19, tais aspectos nos levam à conclusão de que o ensino remoto não foi 
bem pensado e adaptado para as necessidades dos alunos surdos e que a modali-
dade  presencial é mais eficaz para o ensino de biologia para esse corpo discente. 

De nossa parte, acreditamos que as plataformas digitais devem continuar 
servindo de apoio para os estudantes, mesmo que o ensino ocorra na modalida-
de presencial. Pensamos também que as aulas de biologia, em qualquer que seja 
a modalidade, precisam preservar a especificidade da educação de surdos, e isso 
diz respeito, principalmente à sua língua e visualidade.

A partir desse trabalho, fica visível que ainda precisam ser estudadas ma-
neiras de melhor implantar a pedagogia visual para o ensino de biologia, minis-
trada aos alunos surdos. 
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O IMPACTO DA TECNOLOGIA E DA 
APRENDIZAGEM ADAPTATIVA NA EDUCAÇÃO

Jeferson Miguel Almeida Lopes1

Introdução

O uso da tecnologia no ensino básico tem se tornado cada vez mais 
comum, uma vez que sua utilização proporciona diversos benefícios para os 
alunos, por exemplo, a melhora da aprendizagem, o aumento mais facilitado ao 
acesso a conteúdos educativos, e a capacidade de desenvolver habilidades que o 
mundo atual requer. O artigo tem como objetivo mostrar a perspectiva do uso da 
tecnologia no ensino básico, destacando as vantagens do seu uso e como ela pode 
contribuir para a formação dos alunos e um bom desenvolvimento educacional.

Tecnologia educacional

A tecnologia tem se mostrado uma ferramenta muito eficaz para melhorar 
a aprendizagem e torná-la mais acessível a todos. Uma das principais vantagens 
é a capacidade de oferecer diferentes formas de aprendizagem aos alunos, que 
vão além daquela tradicional passada em sala de aula. Com a tecnologia, os 
alunos podem ter acesso a um número grande de recursos e ferramentas, como 
vídeos educacionais, jogos educativos, animações, entre outros. Esses recursos 
não apenas tornam a aprendizagem mais interessante e envolvente, mas também 
permitem que os alunos aprendam em seu próprio ritmo e de acordo com seu 
modo de aprendizagem. Como diz Lévy (1993, p.7)

Novas maneiras de pensar e conviver estão sendo elaboradas no 
mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os 
homens, o trabalho, a própria inteligência dependem na verdade, da 
metamorfose dos dispositivos informacionais de todos os tipos [...] 
Não se pode mais conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem 
complexa que redistribui as antigas divisões entre experiência e teoria.

Além disso, a tecnologia também pode ajudar a desenvolver habilidades 
importantes para o mundo atual, como a capacidade de buscar e analisar 

1 Pós-graduando em neuropsicopedagogia. Pós-graduando em coordenação pedagógica e 
supervisão escolar. Pós-graduando em MBA em gestão de pessoas e desenvolvimento ge-
rencial. E-mail:jefersonmiguelalmeidalopes@gmail.com.
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informações, trabalhar em equipe e comunicar-se com pessoas de diferentes 
partes do mundo. Ao utilizar as ferramentas tecnológicas, os alunos podem 
aprender a realizar pesquisas on-line, criar projetos em grupo e apresentar suas 
ideias de forma mais descontraída e descomplicada. Os alunos desenvolverem 
essas habilidades é essencial não apenas para a educação, mas também para 
o uso fora do ambiente educacional e para futuramente em qualquer área 
profissional que desejam seguir.

Outra vantagem da tecnologia no ensino básico é que ela pode ajudar a 
tornar a educação mais acessível. Com a tecnologia, através de plataformas de 
ensino a distância (Ead) os alunos podem ter acesso a conteúdos educativos 
de qualquer lugar ea qualquer hora, o que é importante para aqueles que não 
têm acesso a bibliotecas, outras fontes de informação, ou não possuem tempo 
para passar em locais de estudos, pois alguns trabalham em horários opostos 
a escola. Além disso, a tecnologia pode permitir que alunos de diferentes 
partes do mundo interajam e colaborem em projetos educacionais. O ambiente 
computacional precisa ser munido de materiais educacionais, para que seja um 
rico espaço de pesquisa, além de oferecer atividades práticas, com mediação ou 
desafiadoras, a fim de oportunizar que cada aluno possa avançar em seu caminho 
de aprendizagem (MARCZAK, 2015). À medida que a tecnologia evolui, ela 
oferece novas oportunidades para a aprendizagem, como a realidade virtual e 
aumentada, que podem tornar o processo de aprendizagem mais envolvente e 
emocionante.

Realidade virtual (RV) e Realidade aumentada (RA)

São tecnologias que oferecem experiências realistas e interativas para 
os usuários. Através dela o usuário é capaz de ter a experiência e sensação de 
estar em ambientes realistas, ou seja, a pessoa pode viver uma simulação de 
situações cotidianas. Na educação, essas tecnologias podem ser usadas para 
criar ambientes virtuais onde os estudantes podem vivenciar experiências que 
seriam difíceis ou impossíveis de se ter na vida real. Por exemplo, um estudante 
pode usar um aplicativo de RA para visualizar e explorar a galáxia em 3D, ou 
participar de um experimento virtual. Para Moran (2000) 

“Educar é colaborar para que professores e alunos-nas escolas e 
organizações - transformem suas vidas em processos permanentes de 
aprendizagem... Uma mudança qualitativa no processo de ensino/
aprendizagem acontece quando conseguimos integrar dentro de uma 
visão inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as 
textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais... É importante diversificar 
as formas de dar aula, de realizar atividades, de avaliar”. 
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Segundo Silva (2000) 

“A sala de aula interativa seria o ambiente em que o professor interrompe 
a tradição do falar/ditar, deixando de identificar-se com o contador de 
histórias, e adota uma postura semelhante a dos designers de software 
interativo. Ele constrói um conjunto de territórios a serem explorados 
pelos alunos e disponibiliza co-autoria e múltiplas conexões, permitindo 
que o aluno também faça por si mesmo. Isto significa muito mais do que 
ser um conselheiro, uma ponte entre a informação e o entendimento, [...] 
um estimulador de curiosidade e fonte de dicas para que o aluno viaje 
sozinho no conhecimento obtido nos livros e nas redes de computador. [...] 
E a educação pode deixar de ser um produto para se tornar um processo de 
troca de ações que cria conhecimento e não apenas o reproduz”. 

Um exemplo de uso da Realidade Virtual na educação é o ensino de 
ciências. Muitos assuntos científicos são difíceis de se ensinar. Com a RV, os 
estudantes podem ser transportados para dentro de células, ecossistemas e até 
mesmo para dentro do corpo humano. Eles podem visualizar a interação de 
moléculas em nível atômico, observar o movimento das placas tectônicas e 
compreender como funciona o sistema respiratório.

Além disso, a Realidade Virtual e Aumentada podem ser utilizadas para 
fornecer experiências de aprendizagem inclusivas e acessíveis. Por exemplo, 
estudantes com deficiências físicas podem ter dificuldades em participar de 
atividades de campo, como visitas a museus ou excursões de estudos. Com a 
RV, essas atividades podem ser simuladas, permitindo que todos os estudantes 
possam participar igualmente.

A Realidade Virtual e Aumentada são tecnologias promissoras na 
educação, permitindo que os estudantes se engajem mais profundamente com 
os conceitos, vivenciem experiências que seriam impossíveis de outra forma e 
promovam uma aprendizagem mais inclusiva e acessível.

Desigualdade educacional   

A desigualdade educacional pode ser causadas por muitos fatores, 
como falta de recursos educacionais, falta de acesso a tecnologias modernas, 
falta de treinamento adequado para professores, preconceito e discriminação, 
e desigualdade socioeconômica. Por exemplo, os alunos de baixa renda 
podem não ter acesso a recursos educacionais adequados, como materiais 
didáticos atualizados, computadores, acesso à internet e programas estudantis. 
A dimensão da desigualdade de conhecimento ganhou notoriedade a partir 
dos anos 60 com um estudo realizado nos Estados Unidos. O relatório feito 
nos anos 60 sob a supervisão de Coleman (2008) teve como resultado que 
as diferenças socioeconômicas entre os alunos norte-americanos eram 
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uma das principais responsáveis pelas diferenças entre seus desempenhos. 
Há um desequilíbrio educacional onde algumas pessoas têm acesso a melhores 
formas de aprendizagem que outras. Em grande parte do Brasil, o sistema 
educacional público é conhecido por não oferecer boas condições de ensino 
aos alunos e professores sem boas condições de trabalho, tendo destaque que a 
maioria dos alunos que frequentam a rede pública, muitas vezes vêm de famílias 
humildes e carentes. Olhando por outro ângulo, o ensino particular é popular 
por oferecer um ensino de qualidade e dar um apoio melhor aos professores em 
suas necessidades, sendo mais frequentado por pessoas que têm uma aquisição 
financeira maior.

‘’Assim, a concorrência entre as escolas – por alunos que melhor atendam 
às suas expectativas de comportamento e desempenho acadêmico – e entre 
as famílias – por escolas de melhor reputação – produziria, de um lado, a 
tendência de as escolas de prestígio concentrarem alunos com maior nível 
socioeconômico e dotados de maiores afinidades com a cultura escolar e, 
de outro lado, a tendência de as escolas com menor prestígio concentrarem 
alunos com menor nível socioeconômico e menores afinidades com a 
cultura escolar’’ (Koslinski; Costa, 2009; Van Zanten, 2006; Yair, 1996). 

Tendo isso como base, entende-se que famílias que possuem maior capital, 
tem acesso a uma educação de qualidade, consequentemente levando a uma 
base de estudos melhor, havendo um preparo e uma predisposição a ingressarem 
em faculdades melhores e a assumirem cargos de altos níveis. “Os  objetivos  
educacionais  devem  ser comuns  a  todos,  permitindo-se  diferenciar  os  meios  
para  atingi-los,  de  acordo com a diversidade dos alunos” (SEABRA, 2009)

Essas desigualdades podem afetar significativamente a capacidade dos 
alunos de terem sucesso na escola e na vida após sua formação. Porém, só 
o acesso a internet não garante aos alunos terem uma boa educação e com 
fácil acesso a ela, como mencionado antes, alunos que possuem aquisição 
financeira maior teriam mais facilidade em terem acesso a esses recursos, 
diferente de alunos de baixa renda, fazendo com que a desigualdade aumente 
ainda mais. É necessário que professores se qualifiquem cada vez mais, para 
assim saberem usar a tecnologia de forma mais adequada a cada situação, e 
que usem metodologias que ajudem o aluno a se envolver e interagir com os 
assuntos abordados através dela tornado o aluno centro do seu aprendizado 
com autonomia e com a capacidade de construção do seu saber. “O mediador 
cria em uma pessoa uma forma de abordar e referir-se aos fenômenos, além de 
despertar o desejo de entendê-los, a necessidade de encontrar ordem neles, de 
entender esta ordem e criá-la por si própria” (FEUERSTEIN, FEUERSTEIN, 
FALIK, 2014, p. 59). 

Têm grande importância de implementar políticas e programas 
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educacionais que abordem as raízes do problema, tais como programas de apoio 
financeiro para famílias de baixa renda, iniciativas para aumentar a diversidade 
entre professores e equipes administrativas, e investimentos em tecnologias 
educacionais modernas e de alta qualidade fazendo uso de aprendizagem 
adaptativa. 

Aprendizagem adaptativa

Aprendizagem adaptativa também pode ser nomeada de “plataformas 
orientadas para o aluno, ambientes adaptativos, sistemas adaptativos ou sistemas 
personalizados” (DESPOTOVIC-ZRAKIC, 2012). Aprendizagem adaptativa é 
uma abordagem de ensino que utiliza tecnologias educacionais para personalizar 
a aprendizagem do aluno de acordo com suas necessidades, habilidades, e ritmo 
de aprendizagem. De acordo com Aires e Pilatti (2016) a aprendizagem adaptativa 
é uma forma de ensino personalizado, no qual o ensino se adapta à realidade do 
sujeito e não o contrário. Esse método de aprendizagem faz uso de algoritmos e 
análise de dados para acompanhar o desempenho do aluno e fornecer feedbacks 
personalizados. Com base nisso, o modelo de aprendizagem adaptativa ajusta o 
conteúdo, a dificuldade e a sequência de ensino para melhorar a aprendizagem de 
cada aluno. Uma das principais vantagens dessa metodologia é que ela permite 
que os alunos aprendam no seu próprio tempo. Além disso, a aprendizagem 
adaptativa pode ajudar a combater as desigualdades educacionais existentes, pois 
ela permite que alunos de diferentes culturas, origens e condições socioeconômicas 
recebam um ensino igualitário e se desenvolvam da melhor forma independente 
do seu contexto social. Uma das principais vantagens da aprendizagem adaptativa 
é sua capacidade de combater as desigualdades educacionais, já que permite que 
cada aluno aprenda no seu próprio ritmo e com materiais adequados ao seu nível 
de conhecimento. Isso é especialmente importante em contextos em que os alunos 
têm diferentes origens socioeconômicas e culturais, já que nem sempre é possível 
oferecer o mesmo nível de suporte e recursos para todos.

Além disso, a aprendizagem adaptativa pode ajudar a aumentar a 
motivação dos alunos, já que permite que eles se sintam mais engajados e 
desafiados com o processo de aprendizagem. A personalização também pode 
ajudar a reduzir a evasão escolar e melhorar os resultados acadêmicos, já que os 
alunos tendem a ter um melhor desempenho quando são capazes de aprender 
de forma significativa e personalizada. Concluímos com Leite et al (2000) para 
reforçar nossas idéias. 

Diante desta realidade, torna-se necessário que as escolas passem a 
trabalhar visando a formação de cidadãos capazes de lidar, de modo 
crítico e criativo, com a tecnologia no seu dia-a-dia. Cabendo à escola 
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esta função, ela deve utilizar como meio facilitador do processo de ensino-
aprendizagem a própria tecnologia com base nos princípios da Tecnologia 
Educacional (p. 40)

No futuro, a aprendizagem adaptativa tem o potencial de transformar 
a educação de diversas formas. Por exemplo, ela pode ser utilizada para criar 
sistemas educacionais mais flexíveis e personalizados, em que os alunos possam 
escolher os materiais e atividades que desejam estudar e avançar no seu próprio 
ritmo. Além disso, a aprendizagem adaptativa pode ser integrada a outras 
tecnologias educacionais, como a realidade virtual e aumentada, para oferecer 
experiências de aprendizagem ainda mais interativas e personalizadas. 

Existem várias plataformas de aprendizagem adaptativa disponíveis 
atualmente, que buscam oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada 
e eficiente para os alunos. Algumas das principais plataformas são:

1. DreamBox: É uma plataforma voltada para o ensino de matemática, 
que utiliza um sistema de aprendizagem adaptativa para personalizar 
as atividades de acordo com o nível de conhecimento de cada aluno. 
A plataforma é utilizada em diversas escolas nos Estados Unidos e tem 
como público-alvo crianças do ensino fundamental.

2. Knewton: É uma plataforma que utiliza algoritmos de inteligência 
artificial para adaptar o conteúdo e a metodologia de ensino de acordo 
com as necessidades de cada aluno. A plataforma é utilizada em diferentes 
níveis educacionais, desde o ensino fundamental até o ensino superior, e 
pode ser integrada a outros sistemas de gestão de aprendizagem.

3. Smart Sparrow: É uma plataforma que permite que os educadores 
criem seus próprios cursos e atividades personalizadas, utilizando um 
sistema de aprendizagem adaptativa baseado em inteligência artificial. 
A plataforma é utilizada em diferentes ambientes educacionais, desde 
escolas até empresas, e oferece ferramentas avançadas de análise de 
dados para acompanhar o desempenho dos alunos.

A implementação das plataformas de aprendizagem adaptativa varia de 
acordo com o ambiente educacional em que são utilizadas. Em escolas, por 
exemplo, as plataformas podem ser utilizadas como complemento ao ensino 
presencial, oferecendo atividades personalizadas para que os alunos possam 
praticar e consolidar o conhecimento em casa. Em universidades, as plataformas 
podem ser utilizadas para oferecer cursos online personalizados e adaptados 
às necessidades de cada aluno. Lopes (2023) destaca que, o uso da tecnologia 
traz diversos benefícios também aos alunos com deficiência, por meio dela, a 
inclusão se torna mais fácil, pois a tecnologia proporciona a esses alunos um 
ensino de qualidade, tornando o ambiente escolar inclusivo.
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Além disso, as plataformas de aprendizagem adaptativa podem ser 
utilizadas em ambientes corporativos, para treinamento e desenvolvimento 
de funcionários, e também em organizações sem fins lucrativos, para oferecer 
educação personalizada em áreas com recursos limitados.

É importante deixar claro que a aprendizagem adaptativa não deve ser 
vista como uma solução mágica para todos os problemas educacionais. Ela 
pode ser uma ferramenta poderosa, mas é preciso considerar também outras 
questões, como a formação continuada dos professores, a infraestrutura escolar 
e a acessibilidade das tecnologias pelas escolas. Além disso, é preciso garantir 
que os alunos não percam a interação social entre si, ou o contato físico com 
outros materiais, e nem que os alunos sejam separados em grupos de acordo 
com seu desempenho e capacidades.

A aprendizagem adaptativa pode ser tornar ferramenta poderosa para 
combater as desigualdades educacionais e melhorar a qualidade da educação no 
futuro. Porém, é preciso utilizá-la de forma responsável e consciente, levando em 
conta as necessidades e realidade de cada aluno e garantindo que o processo seja 
inclusivo. Lopes (2023), diz que a implementação da tecnologia na educação 
ajudaria a comunidade escolar como um todo, se usada de forma correta.

Plataformas de ensino EAD 

Duas plataformas têm ganhado destaque quando se fala de e-learning 
são: LMS (Learning Management System) e AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) são dois tipos de plataformas de tecnologia educacional, usadas 
frequentemente para dar apoio a aprendizagem online e educação a distância. 
Embora eles tenham algumas semelhanças, há diferenças importantes entre elas.

O LMS é uma plataforma de gestão de aprendizagem que permite a 
criação, gerenciamento e entrega de cursos online. Ele oferece funcionalidades 
para criação de conteúdo de aprendizagem, gerenciamento de usuários e turmas, 
avaliação e monitoramento do processo de aprendizagem.

Já o AVA é uma plataforma mais abrangente, que inclui recursos de 
comunicação, colaboração e interação entre os participantes da aprendizagem. 
Ele permite a criação de comunidades de aprendizagem online, fóruns de 
discussão, chats, videoconferências, entre outras funcionalidades que incentivam 
a colaboração e a interação entre os participantes do curso. Como sugere Moran:

Pela interação entramos em contato com tudo o que nos rodeia; captamos 
as mensagens, revelamo-nos e ampliamos a percepção externa. Mas a 
compreensão só se completa com a interiorização, com o processo de 
síntese pessoal, de reelaboração de tudo o que captamos por meio da 
interação (2000, p.25).
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Resumindo, enquanto o LMS se concentra mais na gestão do curso e 
no processo de aprendizagem, o AVA é mais focado em promover a interação 
e a colaboração entre os participantes. Ambos são importantes ferramentas 
de tecnologia educacional e podem ser usados   juntos em um ambiente de 
aprendizagem online para oferecer uma experiência mais completa e engajadora.

Conclusão

A tecnologia tem um papel fundamental no ensino básico, permitindo que 
os alunos tenham acesso a uma ampla gama de recursos e ferramentas que podem 
melhorar a aprendizagem e desenvolver habilidades importantes para o mundo 
atual. Além disso, a tecnologia pode tornar a educação mais acessível e relevante, 
proporcionando novas oportunidades para a aprendizagem e tornando-a mais 
envolvente e emocionante. Portanto, é essencial que as escolas adotem o uso da 
tecnologia em suas práticas pedagógicas, a fim de garantir que os alunos tenham 
acesso aos recursos necessários para o sucesso em suas carreiras futuras.
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EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS: DISCUSSÃO 
EPISTEMOLÓGICA EM TORNO DA INCLUSÃO
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Introdução 

O presente estudo busca realizar uma análise sobre a educação, especi-
ficamente a educação bilíngue de Surdos - destacamos o termo Surdo “com S 
maiúsculo” em pontos estratégicos do texto como uma forma de empoderamen-
to, mostrando nossa visão pessoal e enquanto profissionais da área, de respeito e 
reconhecimento da identidade vivenciada pelos sujeitos Surdos, de seus valores 
linguísticos e sociais, e de todo processo histórico e cultural que os envolve. Vários 
outros autores também fazem uso dessa mesma estratégia, como por exemplo, 
Lane (2008. p. 284) e Castro Júnior (2011, p.12),, na perspectiva de discutirmos a 
epistemologia em torno da palavra – inclusão. Entretanto, desde os primórdios até 
a atualidade a “inclusão” de alunos Surdos, inseridos nesta sociedade considerada 
“normal” tem sido foco de discussão entre diferentes teóricos. 

O objetivo geral deste texto foi iniciar uma discussão sobre a educação 
de Surdos e compreender as políticas educacionais que a Comunidade Surda 
pleiteia. Considerando o professor Surdo, como um instrumento essencial para 
comunicação e para a capacitação profissional, é que propomos uma discussão 
sobre a educação de Surdos que consiga ultrapassar a falta de uma educação 
bilíngue, e atingir o ideal de compreensão, e até mesmo de motivação do aluno 
com necessidade específica. As questões de convivência e adaptação, da pessoa 
Surda, bem como a demanda que a educação de Surdos acarreta são meras 
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eventualidades que podem ser superadas através da presente proposta de discutir 
a educação bilíngue de Surdos na oportunidade de compreender, efetivar e dar 
visibilidade às necessidades dos alunos Surdos na oferta da educação bilíngue 
em vista de uma efetiva capacitação dos profissionais da educação como parte 
de uma sociedade que precisa ser igualitária.

Compreender os conceitos e as terminologias que envolvem a educação 
de Surdos é um passo para um efetivo desenvolvimento da educação bilíngue de 
Surdos. O profissional Surdo, provavelmente é um dos maiores pesquisadores 
para esclarecer conceitos de/em/para a educação de Surdos, pois são estes que 
experienciaram e vivenciaram as dificuldades, os anseios e as necessidades que 
a educação demanda. A participação de profissionais que, de algum modo, 
preocupam-se com questões ligadas ao ensino/aprendizagem e as políticas 
públicas para a educação de Surdos é fundamental.

A grande tendência das pesquisas para a educação de Surdos é divulgar 
e mostrar a necessidade de utilizar a Libras (Língua de Sinais Brasileira), bem 
como, analisar sobre como é a realidade da educação nos diversos municípios e 
no Brasil.

Assim, o conhecimento multidisciplinar, de diferentes áreas do ensino, 
mostra a possibilidade de definir a educação de Surdos com clareza na necessi-
dade de enfocar nos Surdos, para que se possa ter uma base epistemológica pró-
pria, que auxiliará em muitas pesquisas que possam vir a ser desenvolvidas. É 
preciso ter a consciência de respeitar e trabalhar com as especificidades de cada 
um, auxiliar o outro em todas as suas necessidades linguísticas, psicológicas, 
pedagógicas para que possamos diminuir a falta de informação na sociedade 
com relação ao Surdo.

Sabemos que é forte a percepção da falta de conhecimento do público lei-
go, principalmente os divulgados pelos meios de comunicação em massa, sobre 
a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular. Essa 
iniciativa é orquestrada pelas políticas públicas que têm instituído um discurso 
de solidariedade e de multiculturalismo nos seus documentos oficiais, sem, no 
entanto, apontarem caminhos de superação efetiva dos mecanismos sublimina-
res de exclusão que ainda assolam a educação de Surdos.

Com relação aos alunos Surdos, em geral, a recomendação de inclusão 
tem levado em conta sua forma de comunicação: a língua de sinais. Entretanto, 
essa fica restrita ao intérprete e ao Surdo, desconsidera a interação com o profes-
sor e com os demais colegas, a importância das relações humanas, dos processos 
de formação de identidade e do estabelecimento de conexão entre os conteúdos 
escolares e as formas particulares (visuais) de apreensão e de construção do co-
nhecimento. A inclusão como ela está sendo divulgada e implementada pelas 
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políticas governamentais não é boa para a educação de Surdos, pois esta não 
favorece uma educação bilíngue, não respeitam as especificidades linguística do 
sujeito Surdo e não acredita na existência de uma cultura Surda para a adoção 
de metodologias de ensino voltada para o Surdo.

O pesquisador Surdo, Castro Júnior (2009), mostra que para que se haja a 
inclusão social das pessoas Surdas, com o objetivo de participação social efetiva, 
sem a inevitável submissão a que as minorias são expostas, as escolas precisam 
organizar-se, considerando três critérios: a interação através da língua de sinais, 
a valorização de conteúdos escolares e a relação conteúdo-cultura surda.

Certamente este texto auxiliará na compreensão em torno do termo inclu-
são, em busca da consolidação da educação bilíngue de Surdos, na consolidação 
dos estudos culturais, na valorização da realidade política, cultural, os estudos 
linguísticos de Castro Júnior (2014), Prometi (2020), dentre outros, são elemen-
tos propulsores de transformações para a educação de Surdos. Dessa forma, o 
objetivo deste estudo é promover uma discussão epistemológica em torno do 
termo – inclusão, na explicação do porquê nós Surdos defendemos a educação 
bilíngue de Surdos e não a inclusão como muitos têm defendido e divulgado.

Necessidade de reformulação de conceitos para a Educação Bilíngue de Surdos

Conceitos fundamentais e tradicionais como conhecimento, ciência, civi-
lização, humanismo, filosofia e epistemologia passam por uma profunda refor-
mulação, na atualidade. Este presente estudo destina-se àqueles que, de algum 
modo, preocupam-se com questões ligadas ao ensino/aprendizagem e políticas 
públicas para a pesquisa e valorização da Libras (Língua de Sinais Brasileira) 
que é uma língua de modalidade visual-espacial utilizada na comunicação dos 
Surdos e não-surdos que a conhecem e a dominam. 

É preciso mostrar e divulgar a necessidade de que devemos ter a 
consciência de respeitar e trabalhar com as especificidades de cada um, auxiliar 
o outro em todas as suas necessidades linguísticas, psicológicas, pedagógicas 
para que possamos diminuir a falta de informação na sociedade com relação ao 
Surdo. Já aqueles que detêm a informação e são os profissionais habilitados para 
a atuação com o Surdo podem e devem registrar as suas experiências para que 
estas sejam compartilhadas.

Dessa forma, essa pesquisa pretende ir contra o fluxo tradicional das pes-
quisas em Língua de Sinais na visão tradicional frente à educação dos Surdos 
no que se refere às perspectivas da política de inclusão para compreender os 
processos que envolvem os conceitos de ensino/aprendizagem de Língua de 
Sinais Brasileira / segunda língua como uma efetiva educação linguística. Esta 
é a pergunta central da pesquisa onde analisa que o ensino e a aprendizagem da 
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Língua de Sinais Brasileira resumem na relação professor – aluno – metodolo-
gias – material didático e como a política de inclusão afeta negativamente este 
processo, pois analisar os pontos positivos e os pontos negativos da política da 
inclusão é importante, para que conceitos estejam claros e que a sociedade tenha 
acesso a informações importantes através de dados convincentes que compro-
vam a realidade da educação dos Surdos.

Percebe-se que por ainda ser uma área em desenvolvimento existem mui-
tas problemáticas que envolve a educação de Surdos e a formação de professores 
para atuação na educação de Surdos é outra problemática, principalmente na 
falta de materiais didáticos no ensino na Língua de Sinais Brasileira que por ora 
será chamada por Libras e por isso é importante analisar e investigar sobre uma 
efetiva educação linguística que é uma possibilidade ampla e aberta que envolve 
a formação integral do sujeito, para além da sala de aula.  

Na verdade, as escolas são organizadas para conviverem com uma exclu-
são sutil diferente da exclusão física de antes. Ela se dá por dentro do sistema, 
apresentada nos fracos resultados acadêmicos que são maquiados e transforma-
dos em respeito às diferenças individuais e às diferentes culturas. Importa é que, 
estatisticamente, todos permaneçam na escola. Esse é um quadro contraditório, 
porque, ao mesmo tempo em que se institui um discurso coerente com alguns 
princípios de humanidade, destitui-se das pessoas o direito de participação so-
cial em condições de igualdade. Embora entenda que o discurso da inclusão dos 
chamados deficientes defenda a ideia de ajustamento dos diversos âmbitos de 
atuação social, para receber essas pessoas, diferente teoricamente das políticas 
de integração, considero que pouco, ou quase nada, tem mudado nas práticas 
cotidianas. (BLANCO,1998).

Com relação aos alunos Surdos, em geral, a recomendação de inclusão tem 
levado em conta sua forma de comunicação: a língua de sinais. Entretanto, essa 
fica restrita ao intérprete e ao Surdo, desconsidera a interação com o professor e 
com os demais colegas, a importância das relações humanas, dos processos de for-
mação de identidade e do estabelecimento de conexão entre os conteúdos escolares 
e as formas particulares (visuais) de apreensão e de construção de conhecimentos. 

Tratar sobre inclusão sem considerar as possibilidades de desenvolvimen-
to dos indivíduos e de sua participação, como cidadãos, não passa de retórica. 
Tratar sobre inclusão significa levar em conta os diferentes modos de vida, que 
vão desde as condições materiais até as formas de organização presentes em 
cada grupo. Assim, falar sobre um surdo abstrato, como se essa palavra pudesse 
dizer tudo desse ser humano, remete a uma hierarquização clínica, orgânica. 
Os Surdos são pessoas que possuem diferentes formas de vida material e re-
presentam diferentes papéis sociais. Não se pode negar que, sem um aspecto 
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imprescindível ao ser humano: a linguagem torna-se difícil abordar aspectos ge-
rais e particulares das relações humanas.

Contextos da Educação de Surdos

Sabemos de modo geral que existem dificuldades na efetivação de um 
programa de educação bilíngue para Surdos no contexto da efetiva inclusão, 
na forma como é implementada. Assim, a educação de Surdos é um assunto 
que leva a necessidade de promover uma discussão, pois provoca inquietudes, 
causadas principalmente pelas dificuldades e limitações. Fine (1977), citado por 
Fernandes (1990), indica que:

A surdez é uma deficiência não visível fisicamente e se limita a atingir uma 
pequena parte da anatomia do indivíduo. Suas consequências, no entanto, 
são extraordinárias no que diz respeito ao desenvolvimento emocional, 
social e educacional do Surdo (FERNANDES, 1990, p.38).

O que se observa dentro das práticas pedagógicas tratadas por diversos au-
tores que, estão preocupados com o que vem acontecendo no meio escolar do 
Surdo que ao final da escolarização básica, não consegue ler e escrever adequada-
mente ou ter domínio dos conteúdos acadêmicos. A proposta da educação escolar 
inclusiva efetiva para pessoas Surdas têm se tornado um desafio. Diante dessa 
constatação, faz-se necessário afirmar que os alunos com surdez têm direito de 
acesso ao conhecimento, à acessibilidade, bem como ao atendimento bilíngue. 

Há relatos que no Brasil, as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação passaram a coordenar o ensino das crianças com necessidades es-
peciais, antes denominadas portadoras de deficiências, e criaram as salas de 
Recursos e Classes Especiais para Surdos, além de algumas Escolas Especiais, 
com recursos públicos ou privados. No entanto, existem posições contrárias à 
inclusão de alunos com surdez nas turmas comuns, em decorrência da com-
preensão das formas de representação da surdez, vista como incapacidade ou 
das propostas pedagógicas desenvolvidas tradicionalmente para atendê-las que 
não consideram a diversidade linguística. 

A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 
adultos. Com tal fim deveria estender os serviços educativos de qualidade e to-
mar medidas que objetivam reduzir as desigualdades. (Art.3 da Declaração so-
bre Educação para todos). O documento destaca ainda a importância da alfabe-
tização e das diversas necessidades de aprendizagem que os alunos apresentam. 
Reafirma, dentre outros, o compromisso com as metas declaradas para a década 
das pessoas portadoras de deficiências (1983-1992).  

Sobre essa base, quatro anos mais tarde, a Conferência Mundial sobre 
Necessidades Educativas Especiais planeja, na sua Declaração de Salamanca, a 
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proposta a ser projetada com a participação de Estados, organismos internacio-
nais e sociedade civil. A Declaração ressalta ainda a responsabilidade dos sistemas 
educativos no sentido de prover a educação adequada às características indivi-
duais, interesses e necessidades de cada educando e o papel da escola comum com 
orientação integradora como meio de combater atitudes discriminatórias, de criar 
comunidades acolhedoras, contribuindo para a construção de uma integração so-
cial e dando educação para todos (p.10 da Declaração de Salamanca).

A Linha de Ação estabelece que todas as escolas devem acolher todas as 
crianças (p.17 da Declaração de Salamanca) e deixa claro o desafio enfrentado 
pelas escolas que deverão desenvolver pedagogias centradas nas necessidades dos 
alunos para educar com êxito todos os alunos (p.18 da Declaração de Salamanca). 
Faz referência também ao problema da exclusão e da necessidade de oferecer 
igualdade de oportunidade a todos (p.23 da Declaração de Salamanca). A educa-
ção em escolas especiais somente é recomendada nos casos de exceção, quando 
as classes comuns não possam satisfazer as necessidades educativas ou sociais da 
criança ou das outras crianças (p.24 da Declaração de Salamanca). Em se tratando 
de surdez, é recomendado à educação em escolas ou classes especiais que aten-
dam à especificidade dessa população (p.30 da Declaração de Salamanca).

A Legislação Nacional reuniu a maior parte dos princípios estabelecidos 
nos documentos internacionais. A Constituição Federal (1988) afirma que a 
educação é um direito público e subjetivo e que as pessoas com necessidades 
especiais precisam de um atendimento realizado por profissional educacional 
especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) caracteriza a 
educação especial como modalidade de educação escolar, oferecida preferen-
cialmente na rede regular de ensino, para portadores de necessidades especiais.

Por isso existe essa diferença na educação das pessoas Surdas e as espe-
cificidades são necessárias para facilitar a compreensão e como teve todo um 
trabalho visual é importante que a frase na prova seja acompanhada de um re-
curso visual e a educação de Surdos bilíngue, correspondem e atendem essas ne-
cessidades linguísticas, didáticas, pedagógicas, psicológicas e socioculturais dos 
estudantes Surdos. Por isso, recentemente foi incluída na LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação) a educação bilíngue de Surdos e a Lei nº 14.191, de 2021,  
insere a Educação Bilíngue de Surdos na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394, de 1996) como uma modalidade de en-
sino independente — antes incluída como parte da educação especial. Entende-
se como educação bilíngue aquela que tem a língua brasileira de sinais (Libras) 
como primeira língua e o português escrito como segunda língua.

O Plano Nacional de Educação - PNE (2001) delineia as políticas de 
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prevenção, ampliação de atendimento especializado e extraordinário, em clas-
ses e escolas especiais e aborda sobre a formação continuada dos professores. 
O documento mais recente, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica (2001), faz referências com relação à inclusão, caracterizando-
-a como política centrada na reestruturação dos sistemas de ensino, que devem 
organizar-se para dar respostas às necessidades educacionais de todos os alunos.

As Diretrizes abordam os princípios da educação inclusiva e os instru-
mentos para a sua implementação, tais como: a formação de recursos humanos 
qualificados, o projeto pedagógico da escola, o conhecimento das necessidades, 
a caracterização da população a ser atendida e a descrição dos serviços e modos 
de atendimento.

Diante de tantas Leis e Documentos em uma sociedade escolarizada, a es-
colarização torna-se o árbitro das conquistas, não durante o período da infância, 
mas para o treinamento e o aprendizado ao longo da vida do indivíduo. Nesse 
sentido, torna-se urgente, repensar as práticas pedagógicas, e fazer uma reflexão 
permanente à acerca deste tema, porque o que se percebe nas entrelinhas dos 
discursos de apresentação feitas através de adequações curriculares, é a relação 
da linguagem com a subjetividade, pois de acordo com pesquisas o Brasil tem 
um lugar de destaque pela sua concepção de política educacional cada vez mais 
voltada para o respeito às diferenças linguísticas.

Contudo, é necessário frisar que os Surdos têm uma língua própria, ainda 
mal pouco conhecida no Brasil, apesar do reconhecimento da Lei de nº 10.436, 
de 24 de abril de 2002, mas foi a partir do Decreto de nº 5.626/05 que foi incluí-
da como componente curricular em nosso sistema escolar. 

Diante desse quadro situacional, cabe a cada educador buscar o aperfeiçoa-
mento, considerando que estamos em constante desenvolvimento. A tecnologia 
avança, é necessário acompanhar essa evolução, buscando recursos, fazendo uso 
de novas metodologias, criando espaços específicos para as diferentes disciplinas.

Educação Inclusiva de Surdos versus Educação Bilíngue de Surdos

Os “Estudos Surdos” são uma linha teórica que tem ganhado destaque 
no campo da Educação, especialmente no que diz respeito à inclusão escolar 
de pessoas surdas. Essa abordagem reconhece a importância da língua de sinais 
como uma língua natural e legítima das pessoas surdas, e busca problematizar a 
noção de que a inclusão se dá apenas através da integração desses indivíduos na 
comunidade não-surda.

A palavra “inclusão” é um conceito-chave nessa discussão, uma vez que é 
frequentemente utilizada nos discursos e práticas voltados à inclusão escolar de 
pessoas surdas. No entanto, a concepção de inclusão que permeia muitas dessas 
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práticas pode ser considerada limitada e excludente. Isso ocorre porque, em mui-
tos casos, a inclusão é vista como um processo de “adaptação” dos Surdos à 
cultura e linguagem dominante, ou seja, a cultura e linguagem dos não-surdos.

Os Estudos Surdos problematizam essa concepção de inclusão e propõem 
uma visão mais ampla e crítica desse conceito. Para os pesquisadores e ativistas 
envolvidos nessa abordagem, a inclusão não deve ser vista como um processo de 
assimilação dos surdos à cultura e linguagem ouvinte, mas sim como um processo 
de valorização e respeito à diversidade linguística e cultural das pessoas surdas.

Essa visão implica reconhecer que a língua de sinais é uma língua legítima 
e que deve ser valorizada e respeitada no contexto escolar e em outros espaços 
sociais. Além disso, implica em reconhecer que as pessoas surdas têm suas pró-
prias formas de ver e viver o mundo, e que essas formas devem ser respeitadas e 
valorizadas, e não suprimidas em nome da assimilação.

Em resumo, a abordagem dos Estudos Surdos traz uma importante con-
tribuição para o debate sobre inclusão escolar de pessoas surdas, ao problema-
tizar conceitos como adaptação e assimilação e propor uma visão mais ampla e 
respeitosa da diversidade linguística e cultural. Isso implica em repensar práticas 
pedagógicas e políticas públicas que muitas vezes perpetuam visões excludentes 
e limitadas em relação à inclusão de pessoas surdas.

Os Estudos Surdos propõem uma série de práticas pedagógicas e políti-
cas públicas que visam promover uma inclusão escolar mais efetiva e respeitosa 
das pessoas surdas. Algumas dessas práticas e políticas são: i) Uso da língua de 
sinais: Reconhecendo a língua de sinais como uma língua natural e legítima 
das pessoas Surdas, as práticas pedagógicas devem incluir o ensino da língua 
de sinais como primeira língua para as crianças surdas, e como língua adicional 
para as crianças ouvintes que convivem com pessoas surdas. ii) Valorização da 
cultura surda: As práticas pedagógicas devem incluir a valorização da cultura 
Surda, reconhecendo as particularidades dessa comunidade, seus valores e for-
mas de comunicação, além de promover a preservação e o respeito à história e 
à cultura surda. iii) Acessibilidade: É preciso garantir a acessibilidade física e 
comunicacional das escolas para as pessoas surdas, oferecendo recursos como 
intérpretes de língua de sinais, legendas em vídeos e materiais didáticos adapta-
dos. iv) Formação de professores: É fundamental que os professores que atuam 
com alunos Surdos recebam formação específica e contínua em relação às es-
pecificidades da comunidade Surda, à língua de sinais e às melhores práticas 
pedagógicas. v) Participação da comunidade Surda: É importante envolver a 
comunidade surda nas decisões e práticas pedagógicas que afetam sua vida esco-
lar, garantindo sua participação e representação nas instâncias de gestão escolar 
e em outros espaços de decisão política.
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Essas são algumas das práticas pedagógicas e políticas públicas que os 
Estudos Surdos defendem como forma de promover uma real inclusão escolar 
mais efetiva e respeitosa das pessoas Surdas.

No Brasil a integração escolar de Surdos tem sido defendida pelo poder 
oficial que, com um discurso que apela às emoções, tem tentado disseminar a 
idéia de que é um ato de discriminação colocar os Surdos, bem como qualquer 
outro tipo de “deficiente”, tristemente isolados em escolas especiais – atribui-se 
que é um atentado à modernidade, ou ao avanço tecnológico, ainda se desejar 
manter grupos “isolados”. Defende-se a ideia de que colocar os “deficientes” 
junto às pessoas “normais” é um sinal de grande avanço impulsionado pela so-
lidariedade. O foco é colocado nas concessões e ajustes que as escolas e institui-
ções devem fazer para “receber” a estes.

A ideia é manter “todos” juntos para assimilar a diversidade. O que não 
fica muito explícito, no entanto, é que a separação do outro pode ser conseguida, 
apesar da aproximação física, por restrição da comunicação; ou seja: “separação 
com o propósito de criar uniformidade” (Wrigley, 1996, p. 52). 

A inclusão que defendemos é aquela que compreende o acesso igual ao 
conteúdo curricular – a questão da dispersão física das crianças ouvintes não é o 
problema central. Concordamos com Wrigley que afirma: “quando a diferença 
da surdez é obliterada, através da insistência tanto na identificação social como 
“semelhante aos que ouvem” quanto numa modalidade da comunicação centra-
da na oralidade, então a inclusão justa, compreendida como acesso ao conteúdo 
curricular, é funcionalmente negada” (Wrigley, 1996, p. 91).

Incluir Surdos em salas de aula regulares inviabiliza o desejo dos Surdos 
de construir saberes, identidades e culturas a partir das duas línguas (a de sinais 
e a língua oficial do país) e impossibilita a consolidação linguística dos alunos 
Surdos. Não se trata de apenas aceitar a língua de sinais, mas de viabilizá-la, 
pois todo trabalho pedagógico que considere o desenvolvimento cognitivo 
tem que considerar a aquisição de uma primeira língua natural (este é o eixo 
fundamental do “bilinguismo”, tal como o defendemos). 

De outra forma, como a criança estabelecerá contato com o mundo de repre-
sentações que a cerca? Como tecerá suas próprias significações? Ao contrário, caso a 
criança Surda tenha uma língua natural, ela contará com a base para a aquisição de 
uma segunda língua, pois terá as condições ótimas para o desenvolvimento de sua 
cognição, de sua autoestima e de sua identidade.  

Ora, aos defensores da “integração escolar equânime”, poderíamos per-
guntar: é possível ter escola onde haja o mesmo número de crianças surdas e 
ouvintes? Dá para ter o mesmo número de professores Surdos e ouvintes, e que 
todos sejam fluentes nas duas línguas? Ora, ainda que isto fosse possível, ainda 
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assim não haveria mães, pais, avós, e irmãos Surdos para distribuir a todas as 
crianças Surdas.  

Enfim, uma integração escolar equânime fica bem apenas em discursos. 
Quando se defende a língua de sinais como primeira língua não se está afirman-
do que o desenvolvimento cognitivo depende exclusivamente do domínio de 
uma língua, mas se está crendo que dominar uma língua garante melhores recur-
sos para as cadeias neuronais envolvidas no desenvolvimento dos processos cog-
nitivos. Assim, objetivamente, o que pretendem os defensores do “bilinguismo” 
é garantir o domínio de uma língua para dar bases sólidas ao desenvolvimento 
cognitivo do indivíduo (Fernandes, 1997, p. 49). 

Destacamos, conforme mostra Eulália Fernandes, que o uso do termo 
“bilinguismo”, no entanto, também exige o cuidado de não se está pretendendo 
uma exclusividade para a língua de sinais (como se o surdo não fosse capaz de 
aprender a língua da comunidade majoritária), ou seja: “Defendemos um bilin-
guismo, não um monolinguismo às avessas” (Fernandes, 1997, p. 50). 

No entanto, Owen Wrigley adverte: “o acesso a ambas as modalidades 
parece inconveniente demais para ser levado em consideração” (1996, p. 32). O 
que se vê no cotidiano atual, ainda baseado no Oralismo ou na Comunicação 
Total, é que geralmente a criança Surda não tem acesso ao conhecimento comu-
nitário e cultural através de uma língua.

Concordamos com a afirmação de Behares (2000, p. 5) quando diz: 
“Ainda que a terapia de fala comece precocemente, não é cientificamente pos-
sível esperar que a língua oral se constitua imediatamente em um instrumento 
natural de interação e construção cognitiva”. Geralmente é a escola que atua 
como “doadora” ou “informante da linguagem”, dada a estatística de que 95% 
dos Surdos nascem em famílias de ouvintes.  

A escola, portanto, se reveste de uma importância crucial, pois é ela quem 
pode compensar os déficits socioculturais aos quais a criança Surda está exposta 
por estar numa comunidade majoritariamente ouvinte. Na tradicional perspecti-
va terapêutica que insiste em definir a educação de surdos, a discussão, quando 
há, ainda é bastante atrelada à questão das línguas. Ainda discute-se a proprie-
dade de usar ou não a língua de sinais no processo pedagógico de Surdos. Na 
discussão, pode até se alcançar uma aceitação superficial, mas, não se oportuni-
za – esta é uma questão fundamental. 

Ora, uma educação bilíngue é muito mais que o domínio ou uso, em 
algum nível, de duas línguas. Neste texto procuro ultrapassar o campo restrito 
desta discussão pois este não dá conta de abarcar todas as questões envolvidas. 
É necessário ver a educação de surdos sendo caracterizada tanto como uma edu-
cação bilíngue como também enquanto uma educação multicultural. Esta não é 
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uma mera decisão de natureza técnica, é uma decisão politicamente construída 
e sociolinguisticamente justificada (Skliar, 1998, p. 10).

Uma educação bilíngue que não seja embasada em uma perspectiva multi-
cultural corre o risco de valorizar a questão linguística e esquecer todo os demais 
aspectos inter relacionados. Uma educação bilíngue-multicultural não envolve 
apenas considerar a necessidade do uso de duas línguas, mas, significa além de 
dar espaço privilegiado e prioritário à língua natural dos Surdos, ter como eixo 
fundamental a identidade e a cultura.

O multiculturalismo, do qual abordamos, pressupõe um intercâmbio cul-
tural, no qual não apenas ouvintes e Surdos interajam e mutuamente se enrique-
çam, mas outras culturas sejam ressaltadas, pois a relação ouvinte-Surdo não é 
a única categoria da análise a ser considerada (e até mesmo porque em todas as 
culturas certamente haverá Surdos).

É necessário decifrar o conceito de “multiculturalismo”, pois este vem 
sendo utilizado sob perspectivas diferentes e até antagônicas, como anteriormente 
já comentamos. Uso o termo “multicultural” para me referir à necessidade 
de consideração das culturas raciais, de gênero, de classes etc., que mesclam 
qualquer situação cultural.

As políticas educacionais criam modalidades de escolarização para o 
Surdo: ou são integrados às classes regulares ou são encaminhados às escolas 
específicas/especiais para Surdos. Em qualquer destas situações, melhores re-
sultados alcançam os filhos Surdos de pais Surdos, que têm a oportunidade de 
adquirir de forma natural a língua de sinais utilizada por seus pais e de assimilar 
informações sociais e ambientais em tempo e volume semelhante ao de uma 
criança que ouve. Ora, tal condição possibilita a inserção social e modelos iden-
tificatórios presentes e confortáveis, os quais geram sentimentos de pertença, 
autoestima e autovalorização.  

Ao fazer a defesa pela utilização do bilinguismo e de uma postura multi-
cultural na educação de Surdos, se está pleiteando radicais mudanças; mas não 
se está cometendo delírios infundados. Até mesmo a Assembleia Geral da ONU 
(em dezembro de 1987) aceitou a recomendação de seus especialistas que, reu-
nidos num Encontro Global, declararam:

“os Surdos (...) devem ser reconhecidos como uma minoria linguística, 
com o direito específico de ter suas línguas de sinais nativas aceitas como 
sua primeira língua oficial e como o meio de comunicação e instrução, 
tendo serviços de intérpretes para suas línguas de sinais”. 

Mas, a despeito dos documentos oficiais que apontam para a necessidade de 
mudanças, vemos que os surdos ainda hoje continuam isolados linguisticamente 
da cultura dominante, restritos a graus inferiores das esferas sociais e econômicas 
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pelo fracasso educacional a que foram levados (e do qual foram culpabilizados).  
Analisando-se a natureza política do fracasso educacional - que tem sido a 

tônica na educação de Surdos em mais de um século de história sob a perspectiva 
da educação correcional ou terapêutica - pode-se dizer, com Carlos Skliar (1998, p. 
19), que “a educação de Surdos não fracassou, ela apenas conseguiu os resultados 
previstos em função dos mecanismos e das relações de poderes e saberes atuais”. 

Em suma, a história da surdez é uma história de apropriações pelos não-
-surdos. Novas tecnologias cada vez mais criam e estabelecem estas visões co-
lonialistas. A desnudação aqui pretendida ameaça interesses estabelecidos. A 
problemática mais importante que merece estudo é sobre as metodologias de 
ensino, pois – observe-se - estas surgem e se efetivam tendo, por trás, conceitos. 
É ao nível dos conceitos, das interpretações, das significações, que a pesquisa 
pretende colaborar, provocando ressignificações e novas interpretações sobre a 
surdez e sobre os Surdos. As transformações do cotidiano das escolas e das co-
munidades certamente virão como decorrência destas novas visões.

Não se deve, nem se pode delimitar as questões pertinentes à educação 
de Surdos como se tratasse de modelos conceituais opostos. Qualquer questão 
pontuada na área da educação em geral deve ser sempre estudada não como se 
estivesse em linhas opostas, mas, em territórios irregulares, assimétricos, contes-
tados, isto porque são enfrentadas relações de poder/saber, também assimétricas 
e irregulares, que constantemente e dinamicamente atravessam e delineiam os 
projetos pedagógicos e as políticas públicas. Tais novas visões quanto à surdez e 
os Surdos força a tomada de posição diante da encruzilhada na qual a educação 
de Surdos se encontra: ou continua sendo mantida dentro dos paradigmas da 
“Educação Especial” ou aprofunda-se num novo campo conceitual - os Estudos 
Surdos, aproximando-se de outras linhas de pesquisa e estudo em educação 
(SKLIAR, 1998, p.11).

Os estudos sobre a surdez e sobre a educação de Surdos, feitos, inclusive, 
pelos próprios, estão situando-se atualmente na direção de outras linhas de estu-
do como: os estudos negros, os estudos de gênero, os estudos de classes popula-
res etc. Isto inclui a educação de Surdos num contexto discursivo mais apropria-
do à situação linguística, social, comunitária, cultural e identitária das pessoas 
surdas. Carlos Skliar adverte: “não se trata, então, de dizer que os Surdos pade-
cem dos mesmos problemas que todos os demais grupos minoritários, obscuros, 
colonizados, subalternos e dominados. Mas, trata-se de produzir uma política de 
significações que gera um outro mecanismo de participação dos próprios Surdos 
no processo de transformação pedagógica (ibid, p. 14).  

Convém fazer um comentário para esclarecer que entendo que a chamada 
“Educação Especial” tem o seu lugar quando se refere à abordagem de questões 
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específicas de interesse de grupos minoritários que têm como uma das caracte-
rísticas constitutivas de suas identidades o fato de apresentarem (ou não) alguma 
considerável diferença em termos sensoriais e/ou mentais. Entendo que as ques-
tões que estão sendo tratadas pelo referencial dos Estudos Culturais podem ofe-
recer subsídios para a compreensão de fenômenos como discriminação, opres-
são, exclusão, etc., destes grupos, mas, penso que a plenitude das discussões 
teóricas, que ocorrem na linha dos Estudos Culturais, não podem ser aplicadas 
a estes grupos, pois que não se constituem em “grupo cultural” (o que não é o 
caso dos Surdos – que têm língua, cultura e comunidades constituídas por eles 
próprios, tendo a surdez como eixo identitário).  

É desejável que no âmbito da chamada Educação Especial passem a 
ser discutidos os estudos mais recentes sobre a constituição das identidades 
e das subjetividades pela eficácia do poder das representações dominantes 
e hegemônicas sobre a “deficiência/anormalidade”, o que certamente trará 
contribuições que poderão alterar muitos dos quadros que hoje se delineiam, os 
quais condenam pessoas com alguma diferença sensorial, motora ou mental, a 
serem tratadas no escopo do assistencialismo, da caridade pública e da negação 
de suas vozes, sentimentos e identidades.  

O autor Castro Júnior (2011), explica que existe uma ontologia de or-
ganização na perspectiva epistemológica da educação inclusiva, ou seja, existe 
uma forma e diferentes estratégias de processar e representar o léxico mental. 
No caso de uma pessoa não-surda, que comunica em Língua Portuguesa, um 
falante que domina esta língua quando vivencia uma determinada situação, por 
exemplo, na realização de uma compra em um supermercado, quando este quer 
comprar o item macarrão saberá localizar este item mais rapidamente, pois sabe 
que está localizado em massas, e se quer comprar um determinado sabão de 
lavar roupa, saberá que está localizado em produtos de limpeza e não em artigos 
de higiene ou bebida, pois existe uma categorização. Já para o Surdo, esta cate-
goria não faria efeito e não seria da mesma forma, pois a sua forma de organizar 
é através de recursos e estratégias visuais e o Surdo em sua maioria não domina 
a Língua Portuguesa como uma primeira língua.  

Por isso existe essa diferença na educação das pessoas Surdas e as especifici-
dades são necessárias para facilitar a compreensão e como teve todo um trabalho 
visual é importante que a frase na prova seja acompanhada de um recurso visual 
e a educação de Surdos bilíngue, correspondem e atendem essas necessidades 
linguísticas, didáticas, pedagógicas, psicológicas e socioculturais dos estudantes 
Surdos. Por isso, recentemente foi incluída na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação) a educação bilíngue de Surdos e a Lei nº 14.191, de 2021,  insere a 
Educação Bilíngue de Surdos na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional (LDB - Lei nº 9.394, de 1996) como uma modalidade de ensino inde-
pendente — antes incluída como parte da educação especial. Entende-se como 
educação bilíngue aquela que tem a língua brasileira de sinais (Libras) como pri-
meira língua e o português escrito como segunda língua. 

Diante dessa questão, será preciso pensar a educação bilíngue a ser im-
plementada no Brasil, para que seja possível a criação de escolas bilíngues de 
Surdos, classes bilíngues, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de 
Surdos. O público-alvo a ser atendido será de educandos Surdos, Surdocegos, 
com deficiência auditiva sinalizantes, Surdos com altas habilidades ou com de-
ficiências. A modalidade de ensino na educação bilíngue deverá ser iniciada na 
educação infantil e se estender ao longo da vida. As escolas deverão oferecer 
serviço de apoio educacional especializado para atender às especificidades lin-
guísticas dos estudantes Surdos.

A educação bilíngue para surdos no Brasil é um tema que tem ganhado 
cada vez mais destaque nas discussões sobre educação inclusiva. No entanto, ain-
da enfrenta desafios importantes para sua implementação efetiva em todo o país.

O modelo bilíngue para Surdos é baseado na valorização da Língua de 
Sinais Brasileira (Libras) como primeira língua e na Língua Portuguesa escrita 
como segunda língua. Esse modelo reconhece que a Língua de Sinais é a língua 
natural das pessoas surdas e, portanto, é essencial para sua comunicação, socia-
lização e desenvolvimento cognitivo.

No Brasil, a educação bilíngue para surdos é garantida pela Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e pela Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/
SEESP, 2008). No entanto, apesar desses avanços legais, ainda há muitas escolas 
que não oferecem a educação bilíngue para surdos.

Além disso, muitas escolas que oferecem essa modalidade de ensino ain-
da enfrentam desafios em relação à formação de professores capacitados para 
atuar com alunos surdos e à disponibilidade de materiais e recursos pedagógicos 
adequados para o ensino bilíngue.

Outro desafio importante é a falta de investimento e priorização por parte 
dos governos, o que muitas vezes resulta em condições precárias nas escolas e 
falta de recursos para a implementação do modelo bilíngue.

Apesar desses desafios, há avanços importantes na implementação da 
educação bilíngue para surdos em algumas regiões do país. Por exemplo, o es-
tado de Santa Catarina é pioneiro na oferta de educação bilíngue para surdos, 
com cerca de 30 escolas que adotam esse modelo. Além disso, há iniciativas em 
outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que buscam 
promover a educação bilíngue para surdos.
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Em resumo, a educação bilíngue para surdos no Brasil ainda enfrenta de-
safios significativos para sua implementação efetiva em todo o país. No entanto, 
há avanços importantes em algumas regiões, e é fundamental que sejam imple-
mentadas políticas públicas mais efetivas para garantir o acesso a uma educação 
bilíngue e de qualidade para as pessoas Surdas.

Ainda no Brasil, temos a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue 
de Surdos (DIPEBS) que é uma diretoria criada em 2019 pelo Ministério da 
Educação (MEC) para promover e coordenar as políticas públicas voltadas para 
a educação bilíngue de surdos em todo o país.

Entre as atribuições da DIPEBS, estão a elaboração de políticas públicas 
para a educação bilíngue de surdos, a promoção de estudos e pesquisas sobre a 
temática, a capacitação de professores para atuar em escolas bilíngues de surdos, 
a produção de materiais e recursos didáticos para o ensino bilíngue e a articu-
lação com outros órgãos governamentais e entidades da sociedade civil para 
garantir a implementação efetiva das políticas públicas.

A criação da DIPEBS é um importante avanço na promoção da educação 
bilíngue de surdos no Brasil, pois garante a existência de uma estrutura especí-
fica dentro do MEC para coordenar e promover políticas públicas voltadas para 
essa modalidade de ensino. Isso pode contribuir para a criação de condições 
mais favoráveis para a implementação do modelo bilíngue de ensino em todo o 
país, garantindo assim o acesso de qualidade à educação para as pessoas surdas.

No entanto, é importante destacar que ainda há desafios significativos para 
a implementação efetiva da educação bilíngue de surdos em todo o país, como a 
falta de investimento em infraestrutura, formação de professores e produção de 
materiais e recursos didáticos adequados. É fundamental que a DIPEBS e ou-
tros órgãos governamentais trabalhem em conjunto para superar esses desafios e 
garantir o acesso de qualidade à educação bilíngue para as pessoas Surdas.

Considerações finais

A educação bilíngue para Surdos é baseada na valorização da Língua 
de Sinais como primeira língua e na Língua Portuguesa escrita como segunda 
língua, reconhecendo a Língua de Sinais como uma língua natural e essencial 
para a comunicação e desenvolvimento cognitivo das pessoas surdas. Essa mo-
dalidade de ensino é importante para garantir o desenvolvimento linguístico e 
cognitivo dos alunos surdos, bem como sua inclusão social e cultural.

Por outro lado, a educação inclusiva busca garantir que todas as pessoas, 
independentemente de suas características individuais, tenham acesso à educa-
ção de qualidade em ambientes inclusivos. Isso significa que a educação inclusi-
va para surdos deve garantir o acesso à comunicação em Língua de Sinais, bem 
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como a materiais e recursos pedagógicos adequados, para garantir que todos 
os alunos surdos tenham igualdade de oportunidades no processo educacional.

Ambas as modalidades de ensino são importantes e devem ser garantidas 
para as pessoas surdas. A escolha entre uma ou outra depende das necessidades 
e preferências individuais de cada aluno surdo, bem como das condições e re-
cursos disponíveis em cada contexto educacional. É importante que as escolas 
ofereçam opções de modalidades de ensino para atender às necessidades e prefe-
rências dos alunos surdos e garantir seu acesso à educação de qualidade.

Com esse texto acreditamos ser possível termos um panorama da educa-
ção de Surdos no Brasil. Assim, as perspectivas futuras para a implementação da 
educação bilíngue de Surdos, são promissoras, a Lei nº 14.191, de 2021 tem en-
tre as medidas previstas, a oferta, aos estudantes Surdos, de materiais didáticos 
e professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível su-
perior, o que irá melhorar a compreensão em torno das demandas na educação 
de Surdos, contribuir na formação de professores e outros profissionais. Além 
disso, defendemos que os sistemas de ensino devem discutir propostas de pro-
gramas integrados por meio do ensino, da pesquisa e da extensão para a promo-
ção da oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes Surdos.
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A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO SOCIAL PARA A 
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE UMA 

ALUNA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Rodrigo Barbuio1

1. Introdução

Este trabalho é parte de uma pesquisa desenvolvida no âmbito de um 
Programa de Pós-Graduação em Educação, que teve como foco as aulas de 
Educação Física, considerando-se o contexto da Educação Inclusiva. O objetivo 
da investigação é compreender as possibilidades de participação de uma aluna 
com deficiência intelectual nas aulas de Educação Física. 

Desde a implantação da Política de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), diversos estudos brasileiros procuram 
investigar, analisar e compreender aspectos do contexto educacional tendo em 
vista essa política. Porém, na área da Educação Física, são poucos os estudos 
que focalizam a Inclusão Escolar, sobretudo que se fundamentam na perspectiva 
histórico-cultural do desenvolvimento humano (VIGOTSKI, 1995, 2000) e que 
abordam aspectos da prática pedagógica para alunos com deficiência. 

Assim, pretendo neste texto discutir aspectos da inclusão escolar de uma 
aluna com deficiência intelectual, focalizando especialmente as interações entre 
aluna e professora e aluna e pesquisador, durante as práticas pedagógicas nas 
aulas de Educação Física. O pesquisador, realizou o estudo em uma escola pú-
blica de Ensino Fundamental no qual desenvolveu uma proposta de intervenção 
pedagógica, buscando realizar práticas de ensino que efetivasse a participação 
da aluna durante as aulas. 

A partir de meados do século XX, após a segunda guerra mundial, ideias a 
respeito da inclusão de pessoas com deficiências foram sendo discutidas em reu-
niões organizadas por vários países, que resultaram em documentos como a declara-
ção de Salamanca (1994). O Brasil se torna signatário desses documentos e passa a 
incorporar o discurso inclusivo, que ganha contornos legais com a promulgação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/1996 (BRASIL, 1996). 

1 Mestre e doutor em Educação. Pós-doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E-mail: rbsfctjs@
gmail.com.
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Nessa lei, a Educação Especial passa a ser considerada uma modalidade 
de ensino que tem como objetivo promover a matrícula de alunos com defi-
ciência na rede regular de ensino. A inclusão desses alunos é sempre motivo de 
discussões e inquietações no meio educacional, por parte dos pais desses alu-
nos, pelos professores e responsáveis, de modo geral. Em relação à disciplina de 
Educação Física, podemos encontrar estudos com resultados controversos em 
relação aos aspectos de inclusão. 

Os estudos de Mazzarino; Falkenbach; Rissi (2011); Palma; Lehnhard 
(2012) e Andrade (2014) nos apontam problemas relacionados a questões de 
estruturas físicas, apoio institucional e falta de materiais adequados para a dis-
ciplina. Porém, estudos nos mostram relatos de experiências positivas, com 
benefícios significativos, como aumento de autoestima, autoconfiança, auto-
nomia dos alunos, afetividade e uma melhora na convivência entre os pares 
(KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 1999; GORGATTI, 2003). 

Como observado nos estudos citados, o tema sobre participação e inclu-
são dos alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, ainda é contro-
verso. Embora a escola e os professores tenham preocupação com esses alunos, 
ainda são encontrados diversos obstáculos para que a esperada inclusão ocorra 
de forma efetiva. A disciplina de Educação Física, como integrante do currículo 
escolar, não deve deixar esse processo restrito; pelo contrário, devido à abran-
gência de suas características, deveria ampliar as possibilidades de experiência 
do aluno com deficiência, de modo a contribuir para o seu desenvolvimento. 

2. Discussões de Vigotski sobre a Defectologia

Vigotski (1995, 2000), principal teórico da perspectiva histórico-cultural do 
desenvolvimento humano, buscou compreender a origem e o desenvolvimento 
das funções psíquicas superiores, tais como: atenção dirigida; memória volitiva; 
linguagem. O autor, tendo como base os princípios do materialismo histórico e 
dialético (MARX; ENGELS, 2007), compreendia que “as origens das formas su-
periores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais 
que o indivíduo estabelece com o mundo exterior” (VIGOTSKI, 1988, p. 25). 

Portanto, na tese de Vigotski (2000), o social e o cultural são dois aspectos 
base de todo desenvolvimento humano, que é caracterizado como um processo 
de transformação de um ser biológico para um sujeito sociocultural. Para o au-
tor, funções da natureza da espécie não são desconsideradas na formação huma-
na, mas sim redimensionadas na medida em que o indivíduo estabelece relações 
sociais, por meio da mediação de signos culturais criados no social, significando 
e internalizando os mesmos. 

Vigotski (1997) também foi um estudioso sobre o processo de 
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desenvolvimento de pessoas com deficiência. Fez também diversas discussões 
e críticas sobre a educação destinada a esses sujeitos, buscando reelaborar o 
conceito de compensação trazido por psicólogos de sua época, como Adler, 
e assuntos acerca da educação especial, que podemos encontrar na coletânea 
Fundamentos de Defectologia (1997).

Partindo do princípio da natureza social do desenvolvimento humano, 
Vigotski (1997) expõe suas ideias sobre a constituição de pessoas com deficiência. 
O autor discute as possibilidades de desenvolvimento e educação desses sujeitos 
e busca compreender as relações entre aprendizagem e desenvolvimento. Para o 
autor, desenvolvimento e aprendizagem não são aspectos coincidentes, mas inter-
dependentes. O desenvolvimento é suscitado e impulsionado pela aprendizagem, 
e esta depende das condições sociais. A aprendizagem ocorre na relação do sujeito 
com o meio social em práticas necessariamente envoltas em mediação semiótica. 

Desse modo, quando nos referimos às possibilidades de aprendizagem de 
alunos com deficiência, o processo não é diferente, isto é, deve ser compreendi-
do a partir da situação social de desenvolvimento. Com base nos pressupostos 
de Vigotski (1997) sobre os sujeitos com deficiência, compreendemos que não 
são as condições orgânicas (biológicas) apenas que definem as possibilidades 
de aprendizagem destes sujeitos. Por sua vez, a depender das oportunidades 
oferecidas pelo meio social, as pessoas com deficiência poderão desenvolver as 
funções psicológicas superiores. 

Para Vigotski (1997), portanto, o aluno com deficiência deve ser conside-
rado um indivíduo com possibilidades de aprendizagem, desde que sejam pro-
porcionadas a ele condições adequadas. Desse modo, o autor reitera a tese da 
natureza social do desenvolvimento para todos os sujeitos. Explica que, no caso de 
crianças com deficiência, deve-se buscar os meios e estímulos auxiliares para que 
ela possa se desenvolver. Afirma que “[...] el niño cuyo desarrollo está complicado 
por el defecto no es simplemente um niño menos desarrollado que sus coetâneos 
normales, sino desarrollado de outro modo.” (VIGOTSKI, 1997, p.12). 

Desta forma, compreendemos que o processo de aprendizagem para os alu-
nos com deficiência não pode ficar limitado às práticas pedagógicas simplificadas 
e descontextualizadas. No caso da disciplina de Educação Física, foco deste es-
tudo, esta ideia não é diferente e, consideramos que o professor desta disciplina 
deve buscar meios diferenciados para o aluno participar das aulas e se desenvolver.

3. Aspectos metodológicos

Este estudo foi realizado em uma escola de Ensino Fundamental e Médio, 
da rede pública estadual de ensino do estado de São Paulo, em uma cidade con-
siderada de médio porte, no interior do estado. Esclarecemos que a pesquisa foi 
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realizada nessa escola, por indicação da supervisora de ensino da área de educa-
ção especial, vinculada à diretoria de ensino da região. A escola foi indicada por 
ter, segundo ela, vários alunos com deficiência. 

Após conversa com a diretora responsável pela escola, e obter sua autoriza-
ção, o pesquisador realizou observações durante as aulas de Educação Física, em 
nove classes do Ensino Fundamental II, em que a responsável pela escola afirmou 
ter alunos com algum tipo de deficiência. Após as observações, foi decidido acom-
panhar uma aluna matriculada regularmente no 7º ano do ensino fundamental, 
aqui denominada de Ana Laura, uma adolescente de treze anos de idade. 

A escolha por essa aluna ocorreu mediante a indicação da diretora, que 
afirmou se tratar de uma aluna com deficiência intelectual. Embora sem acesso ao 
laudo que comprovasse a deficiência, a aluna era vista pela diretora, e pelos profes-
sores, como um “caso de inclusão”. Além disso, o pesquisador foi informado que 
Ana Laura era aluna assídua à escola, o que viabilizaria o levantamento de dados. 

A aluna ingressou no ensino básico dentro das expectativas idade/ano, 
e assim seguia os estudos sem nenhuma reprovação. Residia em um bairro um 
pouco afastado da escola, percorrendo o trajeto em um ônibus escolar, sem pre-
cisar do auxílio de outras pessoas. Ana Laura, a princípio, parecia ser tímida, 
um pouco introspectiva, que sofria de algumas dificuldades por conta de seu so-
brepeso. Apresentava um cansaço cardiorrespiratório, até mesmo ao conversar. 
Havia momentos em que a aluna demonstrava irritação e nervosismo, que pa-
reciam ser decorrentes dessas dificuldades. Acredito que essas limitações físicas 
eram empecilhos para a interação entre a aluna e seus pares.

A construção de dados foi realizada mediante observações da aluna, em 
atividades durante as aulas de Educação Física, focalizando sua relação com a 
professora de Educação Física, pares e pesquisador. Foi realizado conversas com 
a diretora e com alguns professores, para obter mais informações sobre a aluna 
Ana Laura. Todos os dados foram registrados em diário de campo. Para este tex-
to priorizo os dados que focalizavam a interação entre Ana Laura e professora, 
aqui denominada de Lurdes e, pesquisador e Ana Laura.

No primeiro semestre foram realizadas oito observações da aluna, duran-
te as aulas de Educação Física, em contexto de atividades realizadas na quadra, 
sala de aula e pátio. Após essas observações, foi constatado que a aluna não par-
ticipava das aulas, permanecendo a maior parte do tempo sentada na arquiban-
cada da quadra. Perante isso, no segundo semestre, foi proposto à professora a 
realização de uma intervenção pedagógica, uma proposta para planejar algumas 
atividades para serem realizadas, visando a participação da aluna. 

Desse modo, foi planejado e desenvolvido oito aulas junto à turma, usan-
do como base as atividades pedagógicas propostas no Caderno do Professor, 
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material que faz parte do currículo unificado da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo. Após a leitura de todo o material registrado no diário de 
campo e orientados pelos princípios metodológicos da perspectiva histórico-cul-
tural, foi identificado alguns modos mais recorrentes de participação da aluna. 
Para esse texto, os dados foram organizados em dois eixos temáticos: 1. Modos 
de interação entre aluna e professora: momento de observação. 2. Modos de 
interação entre a aluna e pesquisador: momento de intervenção.

Modos de interação entre aluna e professora: momento de observação

Episódio 1

O episódio trata-se do primeiro dia de observação. Fiquei aguardando a profes-
sora de Educação Física chegar à sala dos professores. Após sua chegada, segui-
mos para a sala de aula. A professora Lurdes me apresentou à turma, como um 
professor de Educação Física que faria observações durante as aulas, os alunos 
me recepcionaram com bastante entusiasmo. Posteriormente à breve apresen-
tação, a professora inicia a chamada. Após a chamada na sala de aula, Lurdes 
segue para a quadra com duas bolas em mãos, uma de futebol e uma de voleibol. 
A professora joga a bola de futebol para alguns alunos que já estavam lá, e entre-
ga a bola de voleibol para uma das alunas. Os demais alunos se organizam entre 
si e começam a jogar futebol; algumas alunas se posicionam atrás da quadra, 
do lado esquerdo, e ficam trocando passes de voleibol, enquanto quatro alunas 
conversam, sentadas na arquibancada. Ana Laura, nesse momento, está deitada 
no segundo degrau da arquibancada. Após distribuir os materiais, a professora 
se ausenta da aula por aproximadamente vinte minutos. Ao retornar, fala com 
alguns alunos e, em seguida, dirige-se à Ana Laura.

Professora Lurdes: Nossa senhora, Ana Laura, levanta menina, faz alguma coisa. 

Ana Laura não responde, e permanece deitada na arquibancada, até o final da 
aula. (EXTRAÍDO DO DIÁRIO DE CAMPO).

Trouxe esse episódio para levantar algumas questões sobre a participação 
da aluna Ana Laura, de seus colegas e da professora. Em um primeiro momen-
to, nota-se que Ana Laura permanece o tempo todo deitada na arquibancada 
sem participar da aula, sem interagir com os colegas e com a professora. Os co-
legas também não conversam com ela e nem a chamam para realizar a atividade. 

Destaca-se ainda, a maneira como a professora Lurdes aborda a aluna 
que se encontra deitada, sem participar da aula. A professora chama sua aten-
ção verbalmente, orientando para que ela participe da atividade. Ana Laura não 
reage à convocação da professora, e esta a deixa deitada na arquibancada até o 
término da aula. 
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A ação da professora leva a supor que ela não apresenta muitas iniciativas 
pedagógicas para inserir a aluna na atividade. Infere-se que a professora não 
considera importante exigir dela o mesmo que exigiria de outros alunos, em 
seu aprendizado e desenvolvimento. Jurdi (2004) destaca que, muitas vezes, os 
alunos com deficiência são vistos como incapazes de obter bom desempenho 
escolar, destacando que isso possa estar atrelado ao professor, que nem sempre 
acredita na capacidade desses sujeitos.

Identifiquei que as atividades pedagógicas propostas pela professora não 
constam do Caderno do Professor, material didático da Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo. Alguns exemplos de atividades propostas nesse cader-
no são: atividades rítmicas; atletismo; basquetebol; ginástica geral e lutas. 

Além disso, durante essa aula, não observei a professora passar orienta-
ção para os alunos realizarem as atividades propostas (voleibol e futebol), ela 
apenas disponibiliza as bolas de futebol para os meninos e de voleibol para uma 
das meninas. Após isso, ausenta-se durante boa parte da aula. 

Pela literatura que discute aulas de Educação Física dentro da política de 
Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar, verifica-se que há contro-
vérsias sobre a participação, inclusão e princípios de aprendizagem e desenvolvi-
mento dos alunos com deficiência. O fator que me chama mais atenção é o papel 
do professor, diante desse processo.

O estudo de Andrade (2014) sobre a inclusão de alunos com deficiência 
nas aulas de Educação Física discute que se há uma proposta de intervenção, 
pode haver a participação e inclusão desses alunos durante essas aulas. O au-
tor destaca situações de intervenção de professores junto aos alunos deficientes; 
intervenções que propiciam meios e condições para que participem das aulas, 
aprendam e interajam com os seus colegas. Ainda, segundo o autor, se os profes-
sores atuarem de maneira intencional, com o olhar voltado aos alunos com de-
ficiência, propondo atividades pedagógicas e intervenções adequadas, é possível 
que a inclusão escolar seja mais efetiva, bem como a participação desses alunos 
nas aulas de Educação Física.

Em outro estudo, Andrade e Freitas (2016) apontam que a função do pro-
fessor é preponderante na organização das possibilidades e meios de participação, 
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com deficiência, desde que sejam 
disponibilizadas atividades e estratégias que considerem as singularidades desses 
alunos. Por outro lado, pode-se ver nos resultados obtidos no estudo de Silva e 
Souza (2005), os professores questionados afirmaram ter problemas e dificuldades 
para lidar com alunos com deficiência. Ressaltam, ainda, que a inclusão desses 
alunos está distante de atingir aquilo que preconiza a política de inclusão escolar.

Souza e Boato (2009), em um estudo que aborda as concepções e atitudes 
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dos professores de Educação Física, em relação à inclusão de alunos com defi-
ciência nas aulas dessa disciplina, no ensino regular, bem como a formação des-
ses professores para lidar com o processo de inclusão em suas aulas, concluíram 
que as concepções e atitudes dos professores pesquisados são contraditórias, 
divididas entre positivas para a inclusão e tendenciosas à segregação. Alguns 
professores afirmaram não encontrar problemas para trabalhar com alunos com 
deficiência, mas a maioria destacou ter problemas em lidar com eles. Houve pro-
fessores que atribuíram essa dificuldade à falta de preparo profissional, dizendo 
não estarem preparados; outros aliaram essa dificuldade a problemas de estrutu-
ra da escola, como: falta de apoio dos responsáveis e de materiais pedagógicos 
adequados para a realização das atividades.

Infere-se que a professora Lurdes possa não estar propondo atividades 
pedagógicas efetivas para a aluna Ana Laura, pelos mesmos motivos dos pro-
fessores dos estudos mencionados. Como afirma Vigotski (1997), o desenvolvi-
mento da pessoa com deficiência, assim como de todas as pessoas, é orientado 
pelo princípio da natureza social do desenvolvimento. O que diferencia, é que a 
pessoa com deficiência precisa de caminhos diferentes e recursos auxiliares para 
que tenha acesso e possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento, pelo que 
depreendemos que a aluna Ana Laura precisaria de um olhar voltado para esses 
caminhos diferenciados.

Episódio 2

As carteiras estão todas enfileiradas. Ana Laura está sentada na quarta carteira 
da primeira fileira, da esquerda para direita. Após a professora realizar a chama-
da, dirige-se aos alunos:

Professora Lurdes: Ei, aqui na caixa tem revistas, tabuleiros de dama e xadrez. 

A professora permanece fazendo anotações no diário da turma. Em seguida, 
alguns alunos se levantam para pegar os materiais, alguns pegam tabuleiro de 
dama, outros pegam revistas e alguns alunos ficam conversando entre si. Ana 
Laura, nesse momento, permanece sentada em sua carteira, deitada com a cabe-
ça para baixo e os braços apoiados sobre a mesa. Após aproximadamente vinte 
minutos, a Professora se dirige à Ana Laura. 

Professora Lurdes: Ei, Ana Laura. Pega uma revista aqui.

Ana Laura se levanta e vai até a mesa da professora, em que está a caixa com 
os materiais, pega uma revista e volta para sua carteira. Após isso, Ana Laura 
seguiu por um curto período folheando a revista, não demonstrando muito in-
teresse. Após dez minutos, volta a se deitar sobre a carteira. (EXTRAIDO DO 
DIÁRIO DE CAMPO).



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

151

Em um primeiro momento, observa-se a postura de Ana Laura e sua rela-
ção com os seus pares. Ela permanece praticamente durante toda a aula, deitada 
sobre a carteira, postura oposta aos demais alunos, que interagiam entre si. Ana 
Laura não se dirige aos colegas ou à professora e esses também não a procuram. 
Em seguida, nota-se que a professora se dirige aos demais alunos, pedindo que 
peguem os materiais propostos para a aula e, depois de vinte minutos do início 
da atividade proposta, a professora se dirige a Ana Laura para que ela pegue 
os materiais. Por fim, verifica-se a falta de interesse e motivação de Ana Laura 
para realizar a atividade, visto que observou a revista de forma mecânica, não 
demonstrando muito interesse.

Tendo em vista as proposições da perspectiva histórico-cultural sobre as 
condições de desenvolvimento de pessoas com deficiência, entendo que para 
Ana Laura participar da atividade talvez fosse necessário outro olhar dos pares 
e da professora. O fato de a professora apenas propor uma atividade, sem desen-
volvê-la junto aos alunos, não é suficiente para essa aluna participar e apropriar-
-se dos conhecimentos culturalmente desenvolvidos. 

Vigotski (1997) argumenta que o homem se desenvolve pela cultura, con-
vívio social, relações com os outros e com o ambiente em que está inserido. 
Dessa maneira, pode-se constatar que, nesse episódio, a aluna Ana Laura neces-
sita de interações mais frequentes e intencionais com o grupo social, para que 
possa se desenvolver. 

Saviani (2008) discorre sobre a inclusão excludente, que se manifesta e 
abrange a área educacional. O autor relata uma estratégia governamental, a qual 
consiste em incluir estudantes no sistema educacional escolar, o que amplia as 
estatísticas e números de estudantes inseridos na escola. Entretanto, esses estudan-
tes, embora estejam incluídos na escola, não conseguem se apropriar dos conteú-
dos escolares mínimos necessários e, assim, obter sucesso no mercado de trabalho 
e participação ativa na sociedade, o que ele denomina de “inclusão excludente”.

Modos de interação entre a aluna e pesquisador: momento de intervenção 

Episódio 1

Hoje propus uma atividade para a turma. Após explicar a atividade, os alunos 
iniciaram a modalidade de corrida de resistência: atividade que se baseava em 
correr ao redor da quadra. Estipulei o tempo de cinco minutos de corrida leve, 
sem interrupção e demonstrei para os alunos o que seria uma corrida leve (em 
torno de 8km/h), sempre observando e respeitando as características e limites 
de cada um. Ana Laura iniciou a corrida de forma bastante veloz, motivada pela 
competição. Correu em um ritmo muito acelerado durante os primeiros dois 
minutos e depois parou, “fechou a cara”, com uma aparência nervosa e foi em 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

152

direção à arquibancada se sentar. Nesse momento, eu cronometrava os tempos 
dos alunos do grupo. Vendo que Ana Laura iria se sentar, pedi à professora que 
continuasse a marcar os tempos dos alunos, para que eu pudesse conversar com 
a aluna. A professora, pronta e gentilmente, aceitou e deu continuidade à mar-
cação dos tempos, e, assim, dirige-me a Ana Laura:

Pesq.: Ei, Ana Laura, sentou por quê? Nada de se sentar, a aula ainda não aca-
bou, vamos fazer a aula. 
Ana Laura: Não consigo mais, estou morta. 
Pesq.: Consegue, sim, vamos! Vai, levanta logo! 
Ana Laura: Não consigo. 
Pesq.: Consegue, sim, vamos. Eu vou correr com você. 
Ana Laura: Vai? Então, eu vou. (Sorrindo) 
Pesq.: Vamos. Vamos logo, vai, anda logo!

Esse diálogo durou cerca de um minuto. Após o qual, eu e Ana Laura fomos 
para a corrida, retomando de onde ela havia parado. Expliquei à aluna que ela 
se cansou rapidamente, porque havia começado a correr em ritmo muito acele-
rado. Expliquei, também, que essa era a diferença entre a corrida de resistência 
e a de velocidade. Corremos por mais dois minutos, quando ela começou a se 
cansar novamente, querendo parar, até que em certo momento parou e colocou 
as mãos no joelho.

Ana Laura: Não aguento mais, Professor. 
Pesq.: Aguenta sim, vamos. Estou marcando no relógio, falta menos de um mi-
nuto, vamos. Ana Laura: Não dá, estou morta. 
Pesq.: Dá sim, só mais um pouquinho, vamos.

Em seguida, peguei na mão direita de Ana Laura, e começamos a correr leve-
mente. Após uns dois metros, acelerei um pouco o ritmo, e ela me acompanhou, 
voltando a correr, conseguindo, assim, percorrer o tempo estimado para a ativi-
dade. (EXTRAÍDO DO DIÁRIO DE CAMPO).

Observa-se nesse episódio algumas questões sobre a participação da aluna 
Ana Laura, seus colegas, e os caminhos usados pelo pesquisador para realizar 
uma intervenção junto à aluna. Ressalto a participação de Ana Laura na aula 
prática de Educação Física realizada na quadra e sua motivação em relação à 
atividade proposta pelo pesquisador. 

Como aponta Vigotski (1993), a motivação é uma função psíquica supe-
rior, que se constitui nas relações sociais, ou seja, não é algo inerente do sujei-
to (o sujeito pode ou não nascer com tendência a manter-se motivado), é algo 
que depende da situação social, das relações estabelecidas com os outros. Desse 
modo, a constituição do sujeito enquanto ser histórico e cultural acontece pela 



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

153

integração das dimensões afetiva e cognitiva.
Assim, podemos apontar que se a professora não interage com Ana Laura, 

não aponta caminhos, objetivos concretos e não realiza intervenções pedagógi-
cas intencionais, a aluna não terá motivação para realizar a atividade, e se não 
há sentido em fazer a atividade, a motivação não vai ocorrer. Dessa maneira, a 
aluna estará sempre desmotivada a participar das aulas. 

Durante o início da atividade, nota-se a aluna bastante motivada, de-
monstrando entusiasmo pela atividade proposta, porém, em nenhum momento 
interagiu com os colegas. Em um segundo momento, no decorrer da atividade, 
Ana Laura encontrou dificuldades, demonstrando cansaço físico e, por isso, pa-
rou e foi se sentar na arquibancada, irritada por não conseguir completar a corri-
da. Em um terceiro momento do episódio, o pesquisador, ao notar o desânimo, 
frustação e a dificuldade encontrada pela aluna, foi ao seu encontro, intervindo 
junto a ela, conversando e motivando-a para que voltasse à quadra e continuasse 
a atividade, com seu auxílio.

Partindo da ideia discutida por Vigotski (1991), em que o autor aponta 
que a aprendizagem e o desenvolvimento não acontecem a partir da ação direta 
do sujeito sobre o objeto do conhecimento, mas, sim, com base em uma ação 
mediada pelo outro, compreendemos que o pesquisador teve um papel significa-
tivo, intervindo na ação da aluna, para que ela conseguisse continuar a atividade. 

Nesse episódio, fica nítida a importância do professor para que os alunos par-
ticipem das aulas. Ana Laura precisou da intervenção e incentivo do pesquisador e 
de atividades pedagógicas que a motivassem a participar; atividades essas que fazem 
parte e são indicadas no Caderno do Professor, Volume I, para o 7º ano.

Episódio 2

Neste dia propus a atividade de trabalhar o fundamento de finalização do bas-
quetebol, cujo intuito seria arremessar a bola no aro. Como a tabela da quadra 
da escola não contém aro, o objetivo seria apenas arremessar a bola na tabe-
la. Alguns alunos conseguiram realizar o arremesso com perfeição, outros não. 
Ana Laura encontrou dificuldade, pois não conseguia impulsionar a bola para 
que ela chegasse até a tabela. Fez três tentativas e em nenhuma obteve sucesso. 
Então, intervim junto à aluna, para que ela conseguisse arremessar a bola.

Pesq.: Ana Laura, vamos tentar fazer dessa maneira. Coloque suas mãos, uma 
sobrepondo a outra (Demonstrei o movimento das mãos). Agora, na hora de 
arremessar, tente impulsionar a bola com as duas mãos e não apenas com uma 
delas, como você está fazendo. Vamos lá, vai.

Ana Laura: Tá. Deixa tentar. 
Ana Laura arremessa a bola em direção à tabela, ainda não conseguindo atingir 
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o objetivo proposto.
Pesq.: Vamos lá. Mais uma vez. 

Ana Laura novamente arremessa a bola e, dessa vez, a bola chega a tocar a ta-
bela, embora ainda não fosse da forma como eu queria o arremesso. Ana Laura 
arremessou a bola por mais três tentativas e, na quarta, ela consegue realizar o 
arremesso como eu propusera.

Pesq.: Está vendo como você consegue, é só impulsionar a bola com um pouco 
mais de força. 
Ana Laura: (Apenas sorri). 
Pesq.: Bate aqui. (Toca a mão direita de Ana Laura em sinal de cumprimento). 
Ana Laura: (Toca na mão do pesquisador, sorrindo). (EXTRAÍDO DO DIÁRIO 
DE CAMPO).

Como já supracitado, estudos têm apontado os problemas que as escolas 
brasileiras têm enfrentado nesse sentido, de modo geral, falta de estrutura física e 
falta de materiais (CANESTRARO; ZULAI; KOGUT, 2008; FALKENBACH; 
RISSI, 2011; PALMA; LEHNHARD, 2012). Esse problema é ainda mais con-
tundente nas aulas de Educação Física, em que os professores “necessitam” 
desses materiais para que possam propor práticas pedagógicas adequadas aos 
objetivos da disciplina. 

Canestraro, Zulai e Kogut (2008), ao investigarem as principais dificuldades 
encontradas pelos professores de Educação Física no ensino fundamental, desta-
cam como a maior, entre elas, a falta de estrutura da escola, tanto problemas de 
estrutura física, quanto de materiais quase sempre precários. Ressaltam, ainda, 
que os professores se sentem prejudicados pela falta de suporte por parte da escola, 
para que possam desenvolver suas atividades pedagógicas de forma efetiva. 

Cruz e Neto (2013) destacam que, diante dessa situação, é de extrema im-
portância que professores, pais, alunos e demais membros da sociedade busquem 
se informar e participar da vida escolar, reivindicando, apresentando sugestões, 
questionamentos e soluções, para que se construa uma sociedade sem injustiça, 
e se encontrem caminhos para que essa realidade, aqui mencionada, seja muda-
da. Os autores apontam ainda que para os alunos com deficiência terem acesso 
às aulas de Educação Física é necessário superar essa realidade, constituindo 
um ambiente escolar que proporcione estrutura física adequada, com materiais 
adaptados e professores capacitados para trabalhar com esses alunos.

A disciplina de Educação Física pressupõe o trabalho com múltiplos co-
nhecimentos a respeito do corpo e do movimento (BRASIL, 1998). Consideram-
se fundamentais para a Educação Física, atividades culturais com finalidades de 
lazer, expressão de sentimentos, recuperação, manutenção e promoção de saú-
de. Na Educação Física é preciso que o aluno tenha garantia do conhecimento 
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prático e conceitual em sua aprendizagem. 
Para isso, é importante que se mude a ênfase que se tem em aptidão física 

e rendimento físico. É necessária uma concepção mais abrangente, que envolva 
todas as dimensões da prática corporal. É importante, também, deixar claro que 
os objetivos da Educação Física escolar não são iguais aos do esporte, da dança. 
A Educação Física tem como objetivo dar direitos e oportunidades iguais a to-
dos os alunos, para que possam desenvolver suas potencialidades, formando-os 
de modo a se tornarem cidadãos autônomos, organizados e críticos, que saibam 
respeitar uns aos outros.

Dainez (2009) ressalta que o conceito de compensação, discutido por 
Vigotski, não deve ser visto apenas no plano sensorial e orgânico. Ou seja, deve-
mos dirigir nossa atenção para uma compensação voltada aos aspectos históri-
cos, culturais e sociais. A autora discute que a compensação ocorre por meio da 
linguagem, de uma mediação sígnica e social, que busque constituir a subjetivi-
dade da pessoa com deficiência, e esta precisa ser desenvolvida de acordo com 
as suas condições concretas da vida. 

Nessa mesma perspectiva, Góes (2002) salienta a atribuição de um papel 
central ao outro e à linguagem nas possibilidades compensatórias de pessoas 
com deficiência. Para a autora, no âmbito educacional, o professor deve promo-
ver o uso da linguagem como caminho alternativo para os alunos com deficiên-
cia. A linguagem tem significado quando corresponde a algo vivenciado pelo 
aluno e que faça sentido para ele. 

Importante destacar que no episódio acima, o pesquisador busca cami-
nhos para a aluna participar: orienta a aluna a fazer de outro modo, demonstra 
como faz o movimento, insiste para que a aluna faça e incentiva seu modo de 
participar. Assim, por meio dos gestos e palavras – instrumentos semióticos – 
Ana Laura pode realizar a atividade.

4. Algumas considerações

Neste texto, busquei compreender as condições de participação de uma 
aluna com deficiência intelectual, durante as aulas de Educação Física no con-
texto da escola regular. Foi discutido e analisado essas relações frente ao proces-
so de inclusão, tendo como base as proposições da perspectiva histórico-cultural 
de Vigotski e de autores contemporâneos. 

Mediante a análise realizada, foi identificado que a professora organizava 
suas aulas, oferecendo aos alunos conteúdos e atividades repetitivas que não 
constavam como atividades pedagógicas propostas e indicadas ao 7º ano do en-
sino fundamental, pelo Caderno do Professor, do estado de São Paulo. 

Ressalto, ainda, a falta de participação efetiva da professora durante as 
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aulas, uma vez que, em vários momentos, ela apenas distribuía os materiais e 
saia da sala, deixando os alunos sozinhos. Não foi observado um movimento 
por parte da professora para integrar Ana Laura nas atividades. Não era propó-
sito deste estudo, investigar a professora e sua história de formação e atuação, 
posto que, não temos elementos para uma discussão a respeito de suas motiva-
ções para a realização do seu trabalho.

Analisa-se ainda que todos os alunos da turma, inclusive Ana Laura, par-
ticiparam das atividades propostas e conduzidas pelo pesquisador. A aluna, em 
alguns momentos, encontrou dificuldades para realizar as atividades, mas aca-
bou executando-as, como também entrou em contato com os colegas, a partir 
das intervenções deliberadas do pesquisador. Este estudo possibilitou a reflexão 
a respeito da inclusão escolar de alunos com deficiência no âmbito escolar. 

Compreendo que para que ocorra a inclusão escolar e a possibilidade 
de participação efetiva escolar de alunos com deficiência, durante as aulas de 
Educação Física, são necessárias oportunidades concretas de ensino, por meio 
de métodos, objetivos e ações pedagógicas diferenciadas, que respeitem a indivi-
dualidade do aluno, levando-se em consideração sua realidade social e cultural. 
Desse modo, com planejamento pedagógico, atuação intencional do professor, 
torna-se possível a realização de um trabalho de inclusão escolar, que vise o de-
senvolvimento cultural proporcionado pela disciplina de Educação Física.
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1. Introdução 

As rápidas mudanças na sociedade e a grande quantidade de informações se 
refletem no ensino, exigindo que a educação do Ensino Infantil à Universidade, seja 
não apenas uma transmissora de informações, mas um ambiente revigorante e valio-
so. As diversas tecnologias, em especial EPT (Educação Profissional Tecnológica), 
TEC NEP (Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais), TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO, no 
contexto educacional projetam-se como uma invenção e descoberta que permite o 
educando passar informações de forma motivadora, crítica e criativa.

EPT, TEC NEP, TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO: con-
cepções de aprendizagens em Piaget, Vygotsky e Wallon e algumas reflexões 
sobre o ensino mediado por computadores à orientação teórica do discurso de 
ensino é entendida como a teorização apresentada nos textos encontrados que 
sustentam o discurso e as ideias sobre educação e tecnologias.  

Faz-se necessário esclarecer que a “inclusão” (educação especial), neste 
artigo, é entendida a partir da Lei nº 13.146, de seis de julho de 2015, que reforça 
a responsabilidade das instituições de ensino na implementação do “atendimen-
to educacional especializado” e na “[...] adoção de medidas indi vidualizadas e 
coletivas [...] que maximizem o desenvolvimento acadêmico escolar do Ensino 
Infantil à Universidade e destas não fogem as perspectivas das tecnologias e 
EPT, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem” 
(BRASIL, 2015b, Art. 28, Alínea V).

É um direito a reserva de vagas para PcDs (Pessoas com Deficiência) nos 
cursos de nível médio e superior das instituições federais de ensino pela Lei nº 
13.409, de 28 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016); e, ainda, obtida por meio 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6590, a suspensão da eficácia do 
Decreto nº 10.502, de trinta de setembro de 2020, que permitia a retomada do 
modelo segregatório de educação especial, adotado até meados da década de 
1970 (BRASIL, 2020c; 2020f). 

A LDB traz no seu primeiro artigo:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (BRASIL, 2009).

Quando falamos de uma educação ampla para formar cidadãos conscien-
tes e não somente profissionais para o mercado de trabalho, a EPT, os TEC 
NEP, as tecnologias, a inclusão e a educação têm um papel importante no pro-
cesso de ensino-aprendizagem e na formação do aluno. As políticas públicas, 
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ora tentam melhorar essas propostas, ora tentam desmantelá-las. À luz do co-
nhecimento podemos avaliar e trabalhar no sentindo de defender as concepções 
que delineiam o tema deste artigo.

É possível, ainda, que a percepção da discrepância entre intenção e rea-
lidade, constatada como principal fator motivador dos achados desta pesquisa, 
inquiete outros pesquisadores, mas estes sejam confrontados com aspectos que 
dificultem a educação.  

2. Desenvolvimento

Gladys Nogueira Cabral destaca que a “integração dos computadores na 
educação globalizante e na EPT visa à projeção de um ambiente multicurricular 
dinâmico e interativo”, cria as condições para a participação dos alunos típicos 
e atípicos e o estímulo à investigação, ao mesmo tempo em que permite a inter-
pretação, a análise e o stop-and-go para atender ao ritmo de cada aluno. 

Os autores deste artigo enfatizam a possibilidades que alunos típicos e 
atípicos possam construir seu próprio conhecimento descobrindo novas áreas 
de interesse e se tornando pesquisadores independentes. O professor deve se 
tornar um guia capaz de estimular seus alunos a navegar pela informação, fazer 
descobertas por conta própria e desenvolver sua capacidade de observar, pensar, 
comunicar e criar, partindo de reflexões sobre o ensino mediado por computa-
dores, com foco nas concepções de Piaget, Vygotsky e Wallon e sua relação com 
a instrução mediada por computador.

EPT, TEC NEP, TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO: con-
cepções de aprendizagens em Piaget, Vygotsky e Wallon e algumas reflexões so-
bre o ensino mediado por computadores são concebidas a partir de um conjunto 
de medidas que colocam a educação como responsável por atender os alunos e 
adaptar-se à sua diversidade. Assim, a luta pela inclusão alcançou direitos e de-
veres que são postos e regulamentados em inúmeros documentos oficiais, como 
leis, decretos, portarias e resoluções. 

A Carta Magna evidencia em seu Art. 208. “O dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacio-
nal especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede re-
gular de ensino” (BRASIL, 1988). “Essa mesma recomendação está na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (LDBEN) (BRASIL, 1996)

2.1 EPT, TEC NEP, tecnologias, inclusão e educação

A “Educação Profissional Tecnológica (EPT) e os Núcleos de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napnes) são fruto do 
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Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização (TEC NEP). Eles foram 
criados como “principal lócus de atuação do processo de inclusão na educação” 
(BRASIL, 2009, p. 17) e para tornarem-se centros de referência no atendimento 
e acompanhamento, visando à inclusão, permanência e êxito de PcDs (Pessoas 
com Deficiências) nos cursos da educação profissional e tecnológica. 

Rafael Jacson da Silva Carneiro delineia que a “estes núcleos são respon-
sáveis pela articulação de ações com a finalidade de garantir a acessibilidade 
e desenvolver uma cultura de respeito à diversidade e eliminação de barreiras 
arquitetônicas, atitudinais e educacionais”. Seus objetivos educacionais não fo-
gem das reflexões sobre o ensino mediado por computadores, delineados nas 
concepções de Piaget, Vygotsky e Wallon e sua relação com a instrução mediada 
por computador.

O trabalho de Vigotsky (1998) destaca a formação de dois níveis de de-
senvolvimento, o “real” que trata do conhecimento já adquirido e apropriado 
pelo aprendiz e o “potencial” que é o conhecimento que o aprendiz está prestes 
a apropriar- se no ensino mediado por computador na educação. É através da 
mediação que o educando típico e atípico será apresentado a este novo campo 
de aprendizagem. Este nível potencial podemos interpretar, na educação tecno-
lógica, como zona de desenvolvimento proximal (ZDP).

Alcione Santos de Souza projeta que o “ensino mediado por computador 
na educação, através de softwares, tem sido objeto de estudo de educadores e 
profissionais de informática”, os quais têm procurado, ao longo do tempo, traçar 
uma linha de convergência entre as teorias educacionais mais representativas e o 
desenvolvimento de ferramentas computacionais, buscando com isto incorporar 
aos softwares funcionalidades que expressem a essência de tais teorias. 

Nas práticas reais da EPT no Brasil, ainda urge a necessidades da orienta-
ção do corpo docente sobre as adaptações metodológicas necessárias para inclu-
são, a criação e adequação de materiais didáticos acessíveis, o planejamento e a 
execução de ações de ensino, pesquisa e extensão, que visem a divulgação de in-
formações sobre a educação especial personalizada, a promoção de uma cultura 
de respeito à diversidade e, por fim, o planejamento e a formação de servidores 
das instituições para atuarem em uma perspectiva inclusiva coesa. 

2.2 Concepções de aprendizagens em Piaget, Vygotsky e Wallon e algumas 
reflexões sobre o ensino mediado por computadores. 

As concepções de aprendizagens em Piaget, Vygotsky e Wallon - e as refle-
xões sobre o ensino mediado por computadores visam refletir sobre o ambiente 
educacional multicurricular dinâmico e interativo, que cria as condições para a 
participação do coletivo educacional e o estímulo à investigação, ao mesmo tempo 
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em que permite a interpretação, a análise dos processos de ensino e aprendizagem.

Fonte: Autores, (2023)

A assimilação é a fusão dos dados da realidade com os planos existentes 
do sujeito típico e atípico, é o processo de associar ideias, hábitos às ações dos 
sujeitos. Nos diversos contextos da inclusão o indivíduo aprende de forma úni-
ca, absorvendo o que ouve e transforma em seu próprio conhecimento. 

As concepções de aprendizagens em Piaget, Vygotsky e Wallon e o ensino 
mediado por computadores mostram que os esquemas tecnológicos, com foco 
na educação, levam à construção de ações exercidas pelo sujeito sobre os obje-
tos. Os esquemas cognitivos e o ensino mediado por computadores conduzem 
à formação da inteligência. Outra propriedade deste ensino é a ampliação do 
campo de aplicação, também chamada de assimilação generalizadora. 

Gabriel Nascimento de Carvalho destaca que é através da “discriminação 
progressiva dos objetos tecnológicos, da capacidade chamada de assimilação 
recognitiva ou reconhecedora, que o aluno identifica os objetos” (componentes) 
que são os fatores responsáveis pelo seu aprendizado.

Piaget evidencia que: a experiência, a transmissão, a motivação, os inte-
resses e sentimentos, são fatores que emulsionam o ensino mediado por compu-
tadores, provocando situações externas ao sujeito.



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

164

Fonte: CARNEIRO, (2023). Imagem autorizada pelo autor para este artigo.
Disponível em: https://autismosimonehelendrumond.blogspot.com/2023/03/ept-tec-nep-tecnologias.

As reflexões sobre o ensino mediado por computadores comportam ações 
diferentes em função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre 
esses objetos para descobrir as propriedades que são abstraídas deles próprios, 
são os produtos das ações do sujeito sobre o objeto tecnológico. 

O sujeito age sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações 
que são abstraídas de suas próprias ações, ou seja, resulta da coordenação das ações 
que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência do conhecimento.

Silvana Nascimento de Carvalho evidencia que a “base do ensino media-
do por computadores está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a 
reversibilidade do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação”. Piaget 
assegura que, para o indivíduo adquirir pensamento e linguagem, deve passar 
por várias fases de desenvolvimento psicológico e intelectual, partindo do indi-
vidual para o social, do indivíduo educacional e do indivíduo tecnológico. 

O processo de aprendizagem mediado por computadores ocorre através de:

CICLOS AÇÕES EXPERIÊNCIAS REFLEXÃO

CONCEITUALIZAÇÃO PLANEJAMENTO VIVÊNCIAS INTERAÇÕES

Fonte: Autores, (2023)

A experiência vivida leva à reflexão, a partir da reflexão é possível es-
tabelecer conceitos e a formalização dos conceitos permite estabelecer planos, 
projetar, diligenciar novas experiências.
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2.3 O profissionalismo e o profissional professor no ensino mediado por 
computadores

No ensino mediado por computadores o profissionalismo e o profissional 
professor se contrapõem ao amadorismo e ao mercenarismo, pois está voltado 
para o compromisso com o projeto político democrático e a participação no 
projeto político pedagógico da instituição que atua com a EPT, TEC NEP, tec-
nologias, inclusão e educação. 

Na construção do processo identitário do professor, na mescla dinâmica 
que caracteriza como cada um se vê, se sente e se diz professor, três ele-
mentos são destacados: adesão, ação e autoconsciência. A adesão, porque 
ser professor implica aderir a princípios, valores, adotar um projeto e inves-
tir na potencialidade dos jovens. A ação, porque a escolha da maneira de 
agir deriva do foro pessoal e profissional. A autoconsciência, porque tudo 
se decide no processo de reflexão do professor sobre sua ação. Pimenta e 
Anastasiou (2002, p. 08)

O professor carrega consigo, na prática educacional, o profissionalismo que 
assume como base a dedicação, o compromisso, a ética e o desejo do bem comum. 

Fonte: Autores, (2023)

Sua base educacional está na reflexão acerca de sua prática, possuindo 
autonomia, criatividade, flexibilidade e autoconhecimento.

Tereza Cristina Cardoso Alves contextualiza que “o professor, como qual-
quer outro profissional, deve ser um profissional reflexivo, crítico, considerando 
as condições sociais, culturais e políticas, que envolvem o seu contexto de traba-
lho”, buscando sempre se aperfeiçoar. 
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É imprescindível para o bom exercício da prática docente a “reflexão so-
bre a prática”, a criticidade, a criatividade e o autoconhecimento.

3. Considerações finais 

Frente às considerações proferidas ao longo deste artigo, chegou-se a al-
gumas constatações que auxiliaram nas reflexões sobre a temática “EPT, TEC 
NEP, TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO: concepções de aprendi-
zagens em Piaget, Vygotsky e Wallon e algumas reflexões sobre o ensino media-
do por computadores, o professor deve assumir-se como um profissional inclu-
sivo e buscar desenvolver, com auxílio dos cursos de formação de professores, 
as características criatividade, reflexão sobre a prática, criticidade, flexibilidade, 
autonomia e autoconhecimento para aproximá-los mais da inclusão dos estu-
dantes típicos e atípicos.  

Ainda há a necessidade de reconstrução da identidade profissional dos 
professores que atuam na EPT, é necessário refinar o perfil do professor, a partir 
de elementos que permitam refletir sobre a prática, desenvolver criticidade, au-
tonomia, criatividade, flexibilidade e autoconhecimento. 

É importante que o professor tenha consciência da sua ação diante dos 
estudantes típicos e atípicos, para delinear em uma educação de valores éticos, 
exercendo sua profissão com orgulho, compromisso e repensar, refazer, recriar 
suas práticas.

A integração de novas tecnologias na educação precisa dar ênfase na 
importância do contexto sócio-histórico-cultural em que os educandos vivem 
e a aspectos afetivos que suas linguagens representam. O uso de computadores 
como um meio de interação educacional reflete como um meio de desenvolver 
culturalmente a linguagem e propiciar que o aluno construa conhecimento. 

O feedback que os estudantes lhes dão são requisitos indispensáveis a esse 
profissional, principalmente, na sua atuação da perspectiva da educação inclu-
siva, sem desconsiderar o necessário suporte advindo das políticas públicas de 
educação, do trabalho colaborativo entre todos os profissionais envolvidos com 
a promoção da educação pública e a sociedade. Nesta perspectiva, concluiu-se 
que os elementos que compõem o perfil do docente da EPT, somados aos traços 
do professor inclusivo, podem representar grande parte dos traços descritivos do 
professor na inclusão de estudantes PCDs na EPT. 

Compreende-se que esses aspectos são imprescindíveis para a efetivação 
de uma educação inclusiva com qualidade e que devem sempre ser trabalhadas 
nos cursos de formação de professores. 
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1. Introdução 

O artigo “Tendências da Educação à Distância: Concepções de aprendi-
zagens em Piaget, Vygotsky e Wallon, nas instituições de Ensino Superior no 
Brasil e a formação dos profissionais da educação”, evidenciam que as tendên-
cias educacionais estão mudando constantemente. 

A formação continuada dos profissionais da Educação abarca as atua-
lidades contemporâneas de saberes, porém, não se pode negar que devem ser 
estruturadas no próprio currículo. Nesse contexto é importantíssimo identificar 
quais os princípios que fluência o pensar sobre o processo educacional. 

O ser humano sempre irá construir algo para suprir suas necessidades, no 
decorrer da história da humanidade a qual sempre foi construída através de uma 
determinada pessoa em relação ao seu cotidiano. 

A concepção construtivista surge como uma proposta para tentar superar 
o distanciamento entre as concepções empiristas e racionalistas. Foi fortemente 
influenciada pelas teorias interacionistas, especialmente pela teoria cognitivista 
de Jean William Fritz Piaget (1896 - 1980) e pela teoria sócio-histórica de Lev 
Semyonovich Vygotsky (1896 - 1934). 

O conhecimento e os modos de pensar são construídos por meio da ex-
ploração e manipulação de objetos e ideias. A aprendizagem é entendida como 
decorrente da interação do indivíduo com o meio. Desse modo, é a concepção 
que melhor propicia a exploração dos recursos tecnológicos como estratégia que 
objetiva a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. 

A concepção construtivista e a abordagem por meio das teorias cogniti-
vistas e sócio-históricas mantêm proximidades e distanciamentos em relação à 
teoria do conectivismo. 

No entanto, como visam à construção do conhecimento por meio do esta-
belecimento de redes semânticas de significados, em que os aprendentes atuam 
de modo ativo em processos de aprendizagem colaborativos, tais perspectivas 
indicam a necessidade de exploração do uso de recursos tecnológicos digitais em 
processos de ensino-aprendizagem. 

2. Desenvolvimento

2.1 A teoria do individualismo desenvolvimental e da emocionalidade de Piaget.

Nas tendências da Educação à Distância, as concepções de aprendizagens 
em Piaget, Vygotsky e Wallon, nas instituições de Ensino Superior no Brasil e a 
formação dos profissionais da educação, evidenciam que as diretrizes e leis fun-
dacionais da educação nacional (LDB 9.394/96), ideias como Piaget, Vygotsky 
e Walloon eram amplamente difundidas, com uma perspectiva sócio-histórica, 
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e eram interacionistas, ou seja, acreditavam que o conhecimento era adquirido 
por meio interação humana entre:

Sujeito & Objeto

Educação à Distância & Aprendizagens

Ensino Superior & Formação dos profissionais

Educação & Formação EAD

Tendências educacionais & Tendências Tecnológicas

Fonte: Autores (2023).

O próximo aspecto que Vygotsky queria examinar era a primazia da 
gramática sobre a lógica, hoje muito presente nas perspectivas da Educação à 
Distância, na formação dos profissionais e nas tendências educacionais inova-
doras, com foco nas tecnologias e na educação globalizante do ser humano. 

O desenvolvimento dos conceitos científicos (nas instituições de Ensino 
Superior no Brasil) se inicia na esfera do caráter consciente e da volun-
tariedade e vai além, de cima para baixo, brotando também na esfera da 
experiência pessoal e do concreto (dos profissionais da Educação). O de-
senvolvimento dos conceitos espontâneos começa na esfera do concreto 
e do empírico e se move em direção às propriedades superiores dos con-
ceitos: o caráter consciente e a voluntariedade (tendências da Educação à 
Distância). A relação entre o desenvolvimento destas duas linhas opostas 
descobre sem dúvida alguma sua verdadeira natureza: a conexão entre a  
zona de desenvolvimento proximal e o nível atual de desenvolvimento. 
(VYGOTSKY, 1993, p. 194, tradução nossa)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

A priorização – em Walloon na forma de uma priorização da linguagem 
sobre o conhecimento gerado experimentalmente – também foi enfatizada por 
Piaget, que demonstrou que o ser humano usa orações muito antes de com-
preenderem os significados correspondentes dessas formas sintáticas. Vygotsky 
enfatiza que essa diferença entre os aspectos semânticos e fonéticos da lingua-
gem – que também propomos entender como heterogeneidade – é ainda mais 
surpreendente nos adultos, estes aspectos embora circunspectos na Educação à 
Distância, revelam que as concepções de aprendizagens em Piaget, Vygotsky e 
Wallon, nas instituições de Ensino Superior no Brasil e a formação dos profis-
sionais da educação com foco no uso de dados, novas metodologias de ensino, 
jogos digitais e outros recursos estão presentes na nossa lista de tendências para 
a educação online no Brasil. 

2.2 A teoria da evolução social de Vygotsky e seu papel na educação à distância. 

Nas tendências da Educação à Distância, com enfoco nas concep-
ções de aprendizagens de Vygotsky, nas instituições de Ensino Superior no 
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Brasil e a formação dos profissionais da educação, destacamos que a Zona de 
Desenvolvimento Proximal é o caminho percorrido por humanos-tecnolo-
gias1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 deste século em níveis de desenvolvimentos possíveis, reais, atuais 
e virtuais. 

Gladys Nogueira Cabral contextualiza que “Lev Semenovitch Vygotsky 
enfatizava o papel da linguagem e do processo histórico social no desenvolvi-
mento do indivíduo”. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela 
interação do sujeito com o meio, neste aspecto enfatizamos as tendências da 
Educação à Distância e as concepções de aprendizagens, fatores que hoje são 
primordiais para a formação dos profissionais da educação.

Acredita-se que o recurso a elas, adequado aos propósitos desses proces-
sos, pode potencializar a construção do conhecimento, seja ele interno, pessoal 
ou social, construído em comunidades aprendentes, ou externo, organizacional, 
distribuído e estruturado em redes.

VYGOTSKY E AS ZONAS DE DESENVOLVIMENTO

Educação Educação à Distância

Nível de desenvolvimento real Nível de desenvolvimento potencial
REAL POTENCIAL

É a substancia, a coisa, que “subsiste 
ou resiste” (LEVY, 1996, p. 137). O real, 
enquanto locus, pertence ao pólo manifesto 
das substancias provenientes da realização.

A atualização é o processo inverso da 
virtualizacão, e a resolução de um problema 
que fora enunciado somente a virtualizacão 
de temporalidade processual. 

A potencialização é também da ordem da 
seleção e condicionada pela produção de 
recursos a partir das coisas subsistentes. A 
potencialização possui uma causalidade 
formal e uma temporalidade da ordem 
do trabalho. Reciprocamente, realização 
e potencialização constituem a dialética 
possível do real.

O virtual opõe-se ao atual, pois, embora 
seja da ordem dos acontecimentos, pertence 
ao pólo latente assim como o possível. “O 
virtual é como um complexo problemático 
de tendências que acompanham uma 
situação, um acontecimento, um objeto ou 
uma entidade qualquer que um processo de 
resolução” (LEVY, 1996, p. 16).

Subjetivação e Objetivação: são os 
processos que fluem do real ao atual. 
Subjetivação diz respeito a “implicação 
de dispositivos tecnológicos, semióticos 
e sociais no funcionamento psíquico e 
somático do individuo” (LEVY, 1996, p. 
135). Diz respeito à “implicação mútua 
de atos subjetivos ao longo do processo de 
construção de um mundo comum” (LEVY, 
1996, p. 135).

A institucionalização flui do virtual em 
direção ao possível. É quando o conjunto 
de possibilidades, caracterizados pelas 
substâncias, se alimenta da complexidade 
dos problemas em acontecimento. Virtual e 
potencial pertencem ao mesmo pólo latente, 
mas o polo das substâncias alimenta-se do 
polo dos acontecimentos (virtual e atual) 
através da institucionalização.

O real, o virtual e o atual pertencem ao mesmo polo manifesto, mas o polo dos 
acontecimentos (virtual e atual) se alimenta do polo das substancias (virtual e atual) 

através da subjetivação e objetivação.  
Fonte: Autores (2023).

Rafael Jacson da Silva Carneiro enfatiza que “Vygotsky foi um clássico 
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do pensamento pedagógico, um marco para a educação”, deixando vários le-
gados, sendo eles: interação social, a linguagem como ferramenta cultural, a 
importância dos recursos culturais presentes no ambiente e a interação docente-
-educando. Ele atribuiu de forma sublime para a importância do papel do profes-
sor como impulsionador do desenvolvimento psíquico do educando.  

A ideia de um maior desenvolvimento conforme um maior aprendizado 
não quer dizer, porém, que se deve apresentar uma quantidade enciclopédica de 
conteúdos aos alunos. Neste contexto, a Blended-Learning mescla as atividades 
presenciais com a distância.  

Alcione Santos de Souza contextualiza que na “metodologia da Blended-
Learning, o aluno pesquisa e faz trabalho de campo, bem como, desenvolve 
a aprendizagem colaborativa por meio do virtual”. Além disso, o Blended-
Learning desconstrói os conceitos que diferenciam aulas virtuais de aulas pre-
senciais, uma vez que o conhecimento é unificado. Diante desse cenário, muitas 
plataformas EAD já estão oferecendo alternativas cada vez mais adaptáveis.

2.3 A teoria de crescimento psicológico de Wallon na educação à distância

Wallon, diferentemente de Piaget, enfatiza o desenvolvimento como um 
processo descontínuo e eminentemente social. Vimos como esta descontinui-
dade aparece, em suas formulações sobre a linguagem e o pensamento, sob a 
forma da contradição entre afirmações verbais. Diante destas contradições a 
pessoa irá se movimentar, buscando correspondências entre palavras e imagens, 
de modo a poder formular explicações plausíveis para os enigmas que tenta de-
cifrar. Quando falamos de explicações plausíveis, falamos de explicações menos 
marcadas por afirmativas contraditórias. 

Gabriel Nascimento de Carvalho aponta que “em relação ao lugar do 
outro e da cultura, vimos que a linguagem real e virtual tem precedência em 
relação à produção do conhecimento”, o que significa dizer que o universo sim-
bólico estrutura e organiza realidade. Este universo simbólico, para Wallon, en-
contra-se referido às palavras que a cultura oferta: às expressões de linguagem, 
às explicações que ouve sobre suas origens e acontecimentos da vida. Ao ana-
lisar Henri Wallon na educação à distância, o profissional não descartará as 
individualidades, sentimentos e necessidades dos estudantes, além de perceber a 
importância de sua participação na questão ética e moral. 

2.4 Tecnologias e a formação dos profissionais da educação em Piaget, Vygotsky 
e Wallon 

Piaget, Vygotski e Wallon partilham a ideia de que o sujeito, para conhecer, 
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construir cultura e se constituir em uma pessoa, precisa interagir com o objeto 
tecnológico e, nessa interação, ambos, sujeito e objeto tecnologicos acabam por 
se constituir mutuamente. 

Vejamos algumas tendências da educação que enfatizam as perspectivas 
de Piaget e Wallon que focaram suas análises sobre o desenvolvimento cognitivo 
e afetivo do nascimento à adolescência. Vygotsky pensou o desenvolvimento e 
aprendizagem como algo que ocorre por toda vida. Para Piaget, conhecimento é 
construído do individual para o social, assim como o tema valoroso deste artigo 
“Tendências da Educação à Distância: Concepções de aprendizagens em Piaget, 
Vygotsky e Wallon, nas instituições de Ensino Superior no Brasil e a formação 
dos profissionais da educação”. 

Recursos Educacionais Abertos (REAs): São ferramentas de estudo dis-
poníveis para os alunos em um domínio público na internet. Dessa forma, os 
REAs reforçam a ideia de que, quanto mais fácil for o acesso dos alunos aos 
conteúdos, melhor será para o desenvolvimento deles.  

Sala de Aula Invertida: É uma metodologia de ensino diferente do mo-
delo tradicional. Silvana Nascimento de Carvalho destaca que “os estudantes 
acessam a matéria antes da aula, em sua própria residência, seja por meio de 
jogos educativos ou vídeos aulas”. Então, quando o aluno vai até a instituição, 
o encontro é direcionado para tirar dúvidas ou para desenvolver projetos, traba-
lhos, atividades em grupo e exercícios. Na sala de aula, o docente se torna um 
orientador e tem uma possibilidade única para expandir o seu conhecimento por 
meio dos diferentes pontos que são abordados pelos estudantes. 

Big Data: é uma ferramenta tecnológica cuja função é coletar o processa-
mento de dados para o tratamento, organização e extração de informações. Com 
esse cruzamento, o professor tem acesso a relatórios de inteligência de negócio 
(BI ou Business Intelligence) que ajudam a avaliar as necessidades educacionais 
dos alunos e a desenvolver estratégias para melhorar o aprendizado. Nessa pers-
pectiva, o trabalho se torna mais assertivo na educação, uma vez que é possível 
desenvolver um ensino personalizado e adaptar as metodologias de acordo com 
o perfil dos estudantes. 

Adaptive learning: essa tecnologia responde à capacidade do aluno. À 
medida que ele apresenta novas dificuldades, a ferramenta cria mecanismos para 
facilitar o processo de aprendizagem. Assim, o sistema se adapta ao aluno para 
que o estudante compreenda os pontos que estão impedindo o seu progresso 
naquele determinado momento. 

Jogos digitais: Os jogos digitais são baseados em regras e limitações pré-
-determinadas que levam o jogador a um objetivo claro: avançar de fase. Tais 
atividades permitem a interação constante com os participantes e, ao mesmo 
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tempo, oferecem feedback, seja por meio de pontuação ou das mudanças feitas 
no mundo do jogo.  Assim, o jogador acompanha constantemente seu progresso 
e pratica suas habilidades à medida que supera os obstáculos. 

Realidade aumentada e virtual: no ensino a distancia (EAD), os alunos 
têm acesso a vários recursos diferentes, como: visualizações de 360   graus; sobre-
posições de gráficos e interfaces exploráveis.

Os benefícios das tecnologias na formação dos profissionais da educa-
ção são:

Aceleram o tempo de resposta: como os desafios são dinâmicos, os videogames melhoram 
a solução de problemas;

Estimulam a criatividade, o foco e a memória visual: os jogos induzem esses aspectos, 
estabelecendo metas que exigem concentração, imaginação e lembrança de detalhes para 
avançar a próxima etapa;
Melhoram a estratégia e a liderança: os desafios colocam os jogadores no comando, 
aprimorando suas habilidades para resolver disputas, interagir com outras pessoas e tomar 
decisões.

Fonte: Autores (2023).

Estes permitem que professores e estudantes tenham imersão total ao assunto. 

2.5 A cultura Maker e a Educação das habilidades em Piaget, Vygotsky e Wallon 

Tereza Cristina Cardoso Alves enfatiza que “a cultura maker promove 
o desenvolvimento de habilidades socioemocionais”. Esse tipo de aprendizado 
ajuda a desenvolver a autoconsciência e as habilidades de comunicação que são 
essenciais para enfrentar os desafios diários da vida. 

Uma das formas de aprender fazendo é a capacidade de avaliar crítica e 
criativamente a realidade circundante. A cultura do criador pode desenvolver 
muitas outras áreas, como:

Raciocínio lógico Criatividade Domínio matemático 

Trabalho em equipe Resolução de problemas Concentração 
Fonte: Autores (2023). 

Além disso, há outras coisas fundamentais que agregam muito ao apren-
dizado, como o sentimento de pertencimento (o aluno se vê como parte do pro-
cesso e do conhecimento) e o aumento da autoestima. A satisfação de poder 
dizer “eu fiz isso” a um comentário é algo significativo na vida de qualquer 
pessoa, mesmo na idade adulta e a cultura maker permite desenvolver habili-
dades que estão contextualizadas coesamente em Piaget, Vygotsky e Wallon, o 
desenvolvimento da tecnologia emerge os seres humanos num universo cada vez 
mais desconhecido e que continua a crescer. 
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O livre acesso aos meios tecnológicos determina a proximidade entre as 
diferentes áreas do conhecimento, o que acaba por juntar novas realidades e 
construir novas relações interdisciplinares. 

Percebe uma aproximação dessa abordagem com a concepção sócio his-
tórica proposta por Vygotsky, uma vez que concebe que o conhecimento se cons-
trói pela interação do sujeito com o meio em que vive por meio de atividades 
mediadas por instrumentos simbólicos. O computador seria um dos artefatos 
mediadores utilizados pelo professor em atividades propostas para o ensino. 
Sua teoria, anterior à criação dos recursos tecnológicos digitais, impulsionou e 
tem ainda fomentado diversas pesquisas na área da educação, que resultam em 
propostas pedagógicas que visam à construção dos conhecimentos por meio de 
interações potencializadas pelo uso de ferramentas tecnológicas digitais, dispo-
nibilizadas em dispositivos de tecnologias móveis, tais como calculadoras, si-
muladores, sites de busca, planilhas eletrônicas, softwares gráficos entre outros.

3. Considerações finais 

O início do século XXI aflorou o crescimento e a evolução dos processos 
de tecnologias de informação e de comunicação têm influenciado significativa-
mente as formas de comunicação, o modo de viver e de pensar e os valores éticos 
e humanos.

As tendências da Educação à Distância e as concepções de aprendizagens 
em Piaget, Vygotsky e Wallon, nas instituições de Ensino Superior no Brasil e a 
formação dos profissionais da educação, destaca que de modo especial, a forma 
como o conhecimento humano está sendo construído e armazenado, especial-
mente o conhecimento científico, que está cada vez mais disseminado. 

Os avanços científicos são tantos que o conhecimento já não é mais criado 
apenas pelo cérebro, mas pode, também, ser gerado por meio dos computadores, 
utilizando-se a inteligência artificial e os sistemas inteligentes. 

À transformação tecnológica, que naturalmente tem implicado transfor-
mações culturais e sociais, surge a necessidade de superar velhas estruturas pro-
postas para o ensino e para a aprendizagem em ambientes escolarizados, de 
modo a se repensar as estruturas escolares como algo inevitável.

Nesse universo, se faz necessário refletir sobre as próprias práticas e con-
cepções sobre processos vivenciados de ensino e aprendizagem, de modo que, ao 
adotar uma postura epistemológica reflexiva, seja possível (re)pensá-las, tendo 
em vista uma mudança que impulsione a proposição e a consecução de novas 
teorias e práticas educacionais e inovadoras. Assim, será possível favorecer mu-
danças significativas nos processos de ensino e aprendizagem, proporcionan-
do aos estudantes ambientes de aprendizagens adequados às necessidades da 
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sociedade contemporânea, explorando ao máximo o uso dos recursos oferecidos 
pelas novas tecnologias, de modo a superar as atuais dificuldades que professo-
res têm enfrentado nos contextos de ensino formais e favorecendo o almejado 
enriquecimento das atuais práticas pedagógicas.

A educação do século XXI ainda vive um tempo de grandes incertezas 
e de muitas perplexidades. Sentimos a necessidade de mudar, mas nem sempre 
conseguimos definir o curso. Existe um excesso de discursos, redundantes e re-
petitivos, que se traduz na pobreza das práticas. Assim, atualmente, na Educação 
à Distância e as concepções de aprendizagens em Piaget, Vygotsky e Wallon em 
ambientes de ensino torna-se indispensável, pois elas possuem recursos digitais 
que podem favorecer a aprendizagem, uma vez que se constituem como dispo-
sitivos tecnológicos de uso diário, com os quais ele tem muita familiaridade, 
habilidade e competência. 

Seus inúmeros recursos midiáticos possibilitam: perceber e compreender 
melhor fenômenos humanos, científicos ou da natureza (a exemplo do uso de si-
muladores diversos ou de geotecnologias); o acesso rápido a informações gerais, 
de interesse pessoal ou social; a visualização e validação de construtos mentais; 
o estimulo à criatividade, permitindo a abordagem de resolução de problemas 
por diferentes estratégias. Também, possibilitam a auto-organização do aprendi-
zado, na construção do conhecimento pessoal ou organizacional, ocorridos em 
ambientes formais ou não e em tempos diferenciados, adequados às necessida-
des individuais de cada sujeito.
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1. Introdução 

A prática pedagógica é uma área em constante evolução, especialmen-
te na contemporaneidade, com a ampliação do acesso às tecnologias e a ne-
cessidade de inclusão de todos os alunos, independente de suas diferenças e 
limitações. Esses avanços são fundamentais para a consolidação do processo de 
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ensino-aprendizagem, que deve ser dialético e interativo.
As tecnologias educacionais são uma ferramenta importante na prática 

pedagógica atual, permitindo que os professores possam criar ambientes vir-
tuais de aprendizagem e tornar o processo educativo mais dinâmico e interativo. 
A utilização de plataformas digitais, jogos educativos, softwares educacionais, 
dentre outros recursos, podem tornar o processo de aprendizagem mais atrativo 
para os alunos, contribuindo para a construção de conhecimentos significativos 
e estimulando a criatividade e a colaboração.

A inclusão também é um aspecto fundamental na prática pedagógica con-
temporânea. A educação deve ser inclusiva e valorizar as diferenças de cada 
aluno, garantindo que todos possam ter acesso a uma educação de qualidade. É 
importante que o professor esteja preparado para lidar com as diferentes neces-
sidades dos alunos, buscando criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e 
respeitoso, que permita a participação ativa de todos os estudantes.

A educação dialética, por sua vez, é uma abordagem pedagógica que va-
loriza a reflexão e a construção conjunta de conhecimentos entre professor e 
aluno. Nesse modelo, o professor não é visto como detentor absoluto do co-
nhecimento, mas sim como um mediador que estimula a participação ativa dos 
alunos no processo de construção do conhecimento. A educação dialética é uma 
forma de desenvolver a capacidade crítica e criativa dos alunos, estimulando-os a 
pensar de forma autônoma e a buscar soluções para os problemas do cotidiano.

Assim, a prática pedagógica na contemporaneidade deve ser permeada 
por esses três aspectos: o uso das tecnologias educacionais, a inclusão de todos 
os alunos e a adoção da educação dialética. Esses avanços são fundamentais 
para que o processo de ensino-aprendizagem possa ser consolidado, permitindo 
que os alunos possam desenvolver as habilidades e competências necessárias 
para enfrentar os desafios do mundo atual e contribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária.

2. Desenvolvimento

A educação transformadora é aquela que tem como objetivo promover 
mudanças significativas na vida dos alunos, não apenas no que se refere aos 
conteúdos curriculares, mas também no que se refere à formação cidadã e à 
capacidade de pensar criticamente sobre a realidade à sua volta. Para que isso 
aconteça, é necessário adotar uma prática pedagógica inovadora, que possa ir 
além do tradicional modelo de transmissão de conhecimento.

Ao educar (um individuo), caminha por um labirinto perplexo, diante de 
contextos sociais (...). É preciso buscar a compreensão da nova forma de 
compromisso político na qual o educador e o educando precisam praticar, 
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dizendo a necessidade do valor da dúvida e da indagação como método 
de expor suas dificuldades de aprendizado, é preciso usar de uma inter-
disciplinaridade, mais expansiva ao questionamento fundamentado. Além 
de compreender o processo cultural do aprendizado cotidiano através da 
reflexão, uma reflexão abrangente sobre o tema de tal maneira que pos-
samos passar de um tema a outro, apreendendo ou nos predispondo para 
aprender suas necessárias inter-relações (FREIRE, 2001, p.21).

A prática pedagógica inovadora consiste em um conjunto de estratégias e 
metodologias que buscam estimular a participação ativa dos alunos no processo 
de aprendizagem, valorizando as suas experiências e saberes prévios. Essa abor-
dagem pedagógica busca, também, promover a criatividade, a curiosidade e a 
capacidade de solucionar problemas dos alunos.

As tecnologias podem ser utilizadas, por exemplo, para o desenvolvimento de jogos 
educativos, para a criação de vídeos e animações que expliquem conceitos complexos, 

ou mesmo para a criação de plataformas de ensino à distância.
Tereza Cristina Cardoso Alves

Dentre as principais estratégias de uma prática pedagógica inovadora, 
destaca-se o uso das tecnologias educacionais, que podem ser utilizadas para 
criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e interativos. 

2.1 A práxis pedagógica na contemporaneidade e a educação do futuro

A práxis pedagógica na contemporaneidade é uma das principais questões 
discutidas no campo da educação. A velocidade das mudanças na sociedade, a 
globalização e a evolução das tecnologias da informação e comunicação, dentre 
outros fatores, têm exigido uma transformação significativa na prática educativa.

Silvana Nascimento de Carvalho destaca que “a educação do futuro precisa 
ser capaz de preparar os alunos para enfrentar as complexidades do mundo con-
temporâneo”, desenvolvendo habilidades e competências que lhes permitam lidar 
com situações desafiadoras e tomar decisões com autonomia e responsabilidade.

Para isso, é preciso que a práxis pedagógica esteja centrada no aluno, va-
lorizando sua participação ativa e sua individualidade e não apenas na transmis-
são de conteúdos. A prática pedagógica precisa ser inovadora, adaptando-se às 
mudanças tecnológicas e sociais, incorporando novas metodologias e recursos 
educativos, tais como o ensino híbrido e a gamificação.

O contexto que envolve a educação do futuro precisa contemplar a dimen-
são socioemocional, desenvolvendo habilidades como empatia, colaboração, 
criatividade, resolução de problemas e pensamento crítico. Essas habilidades são 
fundamentais para a formação de cidadãos autônomos, capazes de lidar com as 
incertezas e desafios da vida cotidiana.

Gladys Nogueira Cabral evidencia que “a inclusão e a diversidade também 
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devem ser consideradas na práxis pedagógica”. É preciso garantir a inclusão de to-
dos os alunos, independentemente de suas diferenças culturais, socioeconômicas 
ou de gênero, promovendo a igualdade de oportunidades e o respeito às diferenças.

A educação do futuro deve estar comprometida com a formação de cida-
dãos responsáveis e engajados com a transformação social e a construção de um 
mundo mais justo e sustentável. Para isso, é preciso que a práxis pedagógica esteja 
alinhada com os valores da cidadania, da democracia e dos direitos humanos.

A práxis pedagógica na contemporaneidade e a educação do futuro exi-
gem uma visão ampla e integrada, que contemple as dimensões: cognitiva, so-
cioemocional, ética e política. É preciso que os educadores estejam preparados 
para enfrentar os desafios dessa nova realidade, adaptando-se às mudanças e 
inovando em suas práticas pedagógicas, para assim promover uma educação 
transformadora e inclusiva.

2.2 A práxis pedagógica e as novas tecnologias

As novas tecnologias da informação e comunicação têm provocado uma 
mudança significativa na prática pedagógica, oferecendo novas possibilidades e 
desafios para o ensino e aprendizagem.

“As novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. Agora, 
além da escola, também a empresa, o espaço domiciliar e o espaço social 
tornam-se espaços educativos. Cada dia mais pessoas estudam em casa, 
pois podem de casa acessar o ciberespaço da formação e da aprendizagem 
global e à distância [...]” (GADOTTI, 2001, p.13).

Rafael Jacson da Silva Carneiro projeta que “as tecnologias podem ser 
usadas de diversas formas no processo de ensino e aprendizagem, tais como a 
utilização de recursos multimídia, plataformas virtuais de aprendizagem, jogos 
educativos, entre outros”. Esses recursos podem tornar a aprendizagem mais atra-
tiva e envolvente, permitindo uma maior interatividade e engajamento dos alunos.
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Fonte: http://simonehelendrumond.blogspot.com/2021/06/frases-educacionais.html

Além disso, as tecnologias também podem facilitar o acesso a informa-
ções e recursos educacionais, ampliando o alcance da educação e possibilitando 
o desenvolvimento de novas habilidades e competências.

É importante ressaltar que a utilização das tecnologias na prática pedagógica 
requer uma reflexão cuidadosa sobre seus objetivos e impactos na aprendizagem, é 
fundamental que as tecnologias sejam usadas de forma adequada, considerando a 

realidade e as necessidades dos alunos e não como um fim em si mesmas.
Alcione Santos de Souza

As práticas pedagógicas devem ser adaptadas às novas tecnologias, levan-
do em consideração a necessidade de desenvolver habilidades e competências 
digitais, tais como a capacidade de buscar, selecionar e analisar informações na 
internet, a produção de conteúdos digitais, a comunicação e colaboração online.

Outro aspecto importante é a inclusão digital, garantindo que todos os 
alunos tenham acesso às tecnologias e possam utilizá-las em seus processos de 
aprendizagem. Isso pode ser um desafio para as escolas e educadores, mas é 
essencial para promover uma educação inclusiva e equitativa.

As novas tecnologias da informação e comunicação oferecem oportuni-
dades e desafios para a prática pedagógica, que devem ser abordados com cuida-
do e reflexão. É importante que os educadores estejam preparados para utilizar 
as tecnologias de forma adequada e adaptar suas práticas pedagógicas a essa 
nova realidade, visando sempre o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias relevantes para o mundo contemporâneo.
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2.3 A práxis pedagógica e inclusão, uma realidade ainda a ser conquistada?

A práxis pedagógica inclusiva é um desafio para as escolas e educadores, 
que precisam estar preparados para atender às necessidades de todos os alunos, 
independentemente de suas diferenças individuais, culturais, sociais ou físicas.

Gabriel Nascimento de Carvalho enfatiza que “embora a inclusão seja um 
direito assegurado por lei, muitas vezes ainda é uma realidade a ser conquistada, 
especialmente em países com desigualdades sociais e educacionais significativas”.

Para que a inclusão seja efetiva, é necessário que haja uma mudança de 
paradigma na prática pedagógica, que considere a diversidade como um valor e 
não como uma limitação. Isso requer uma formação adequada dos educadores, 
que devem estar preparados para lidar com a diversidade e adaptar sua prática 
pedagógica para atender às necessidades de todos os alunos.

É fundamental que as escolas ofereçam recursos e estratégias adequadas 
para atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência, transtor-
nos de aprendizagem ou outras condições que possam impactar seu processo de 
aprendizagem.

As novas tecnologias podem ser uma aliada na inclusão, oferecendo re-
cursos e ferramentas que permitem adaptar o ensino às necessidades individuais 
dos alunos. Por exemplo, plataformas virtuais de aprendizagem podem oferecer 
recursos acessíveis, como audiodescrição e legendas, que permitem a participa-
ção de alunos com deficiência visual ou auditiva.

É importante ressaltar que a inclusão não se resume apenas a oferecer recursos 
técnicos ou pedagógicos, mas requer uma mudança de atitude e cultura na escola e na 

sociedade como um todo.
Tereza Cristina Cardoso Alves

É fundamental que haja um ambiente acolhedor e respeitoso, que valorize 
a diversidade e promova a convivência harmoniosa entre todos os alunos.

Deste modo, embora a inclusão ainda seja uma realidade a ser conquis-
tada em muitos casos, é possível alcançá-la por meio de uma práxis pedagógica 
inclusiva, que considere as diferenças individuais dos alunos e adapte o ensino 
às suas necessidades, promovendo a participação e o aprendizado de todos.

2.4 Os avanços da inclusão tecnologica no século XXI

O século XXI tem sido marcado por avanços significativos na inclusão 
tecnológica, especialmente no que se refere ao acesso à tecnologia e à inclusão 
de pessoas com deficiência.
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Fonte: http://simonehelendrumond.blogspot.com/2021/06/frases-educacionais.html

Com o aumento da oferta de dispositivos tecnológicos e da internet, mui-
tas pessoas que antes não tinham acesso à tecnologia agora podem utilizá-la em 
seu dia a dia. Isso inclui pessoas com deficiência, que muitas vezes enfrentavam 
barreiras para utilizar dispositivos convencionais.

Hoje em dia, existem diversos dispositivos e softwares desenvolvidos es-
pecialmente para atender às necessidades de pessoas com deficiência. Por exem-
plo, há softwares de reconhecimento de voz que permitem que pessoas com de-
ficiência física possam controlar computadores, tablets e smartphones por meio 
de comandos de voz. Há também softwares de reconhecimento de texto que 
convertem texto em voz, permitindo que pessoas com deficiência visual possam 
ouvir o que está escrito na tela.

A inclusão tecnológica tem sido ampliada por meio de políticas públicas, 
que buscam garantir o acesso à tecnologia para pessoas em situação de vulnera-
bilidade. Um exemplo é o programa “Computador para Todos”, lançado pelo 
governo brasileiro em 2005, que visava garantir o acesso a computadores a pre-
ços acessíveis para famílias de baixa renda.

A inclusão tecnológica também tem sido impulsionada por iniciativas de empresas e 
organizações da sociedade civil, que desenvolvem projetos e soluções para ampliar o 

acesso à tecnologia e garantir a inclusão de pessoas com deficiência.
Gabriel Nascimento de Carvalho

Apesar dos avanços significativos, ainda há desafios a serem enfrentados 
para garantir uma inclusão tecnológica plena. Por exemplo, muitas pessoas com 
deficiência ainda enfrentam barreiras para acessar tecnologias mais avançadas, 
como robôs e próteses avançadas.

Uma das principais conquistas da inclusão tecnológica foi a criação de 
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ferramentas e recursos digitais acessíveis, como leitores de tela, software de reco-
nhecimento de voz, teclados virtuais, sistemas de navegação por voz, entre outros. 
Esses recursos permitem que pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou cog-
nitiva possam acessar e utilizar a tecnologia de forma mais independente e efetiva. 

As TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) têm sido cada vez 
mais utilizadas para promover a inclusão social e educacional, com o desenvol-
vimento de plataformas virtuais de aprendizagem, jogos educativos, ferramentas 
de comunicação e colaboração online, entre outras soluções. Essas tecnologias 
permitem que pessoas com deficiência tenham acesso a conteúdos educacionais 
e culturais, possam se comunicar e interagir com outras pessoas e participar de 
atividades sociais e culturais. 

Outro avanço importante na inclusão tecnológica foi à implementação de 
políticas públicas voltadas para a inclusão digital, como o Programa Nacional 
de Acessibilidade Digital (PNAD) no Brasil, que tem como objetivo promover o 
acesso das pessoas com deficiência às TICs e garantir a acessibilidade dos sites 
e serviços públicos online. 

No entanto, apesar dos avanços na inclusão tecnológica, ainda existem 
desafios a serem enfrentados, como a falta de acessibilidade em muitos sites e 
aplicativos, a falta de recursos tecnológicos adequados em algumas regiões e a 
necessidade de uma maior sensibilização e capacitação dos profissionais e usu-
ários em relação à inclusão digital e tecnológica. 

Os avanços da inclusão tecnológica no século XXI têm sido significativos 
e têm contribuído para uma maior inclusão social e educacional de pessoas com 
deficiência. No entanto, ainda é necessário continuar investindo em soluções tec-
nológicas acessíveis e políticas públicas voltadas para a inclusão digital, para que 
todos possam ter acesso às oportunidades e benefícios oferecidos pela tecnologia.

2.5 Os avanços na educação dialética para a consolidação do processo de ensino-
aprendizagem.

A educação dialética tem como objetivo desenvolver no indivíduo a ca-
pacidade de pensar criticamente, analisar diferentes perspectivas e compreen-
der as contradições presentes na sociedade. Essa abordagem educacional va-
loriza o diálogo, a reflexão e a participação ativa dos alunos no processo de 
ensino-aprendizagem.

Nos últimos anos, tem havido avanços significativos na aplicação da edu-
cação dialética em diversos contextos educacionais. Uma das principais con-
tribuições dessa abordagem é o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexi-
va dos alunos em relação aos conteúdos estudados. Isso permite que os alunos 
não apenas memorizem informações, mas que compreendam o significado e as 
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implicações dessas informações na sua vida e na sociedade.
Outro avanço importante na educação dialética é a utilização de tecnolo-

gias educacionais que permitem a participação ativa dos alunos no processo de 
ensino-aprendizagem. Por exemplo, plataformas de aprendizagem virtual, jogos 
educativos e fóruns online são recursos que podem ser utilizados para estimular 
a participação e a reflexão dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais 
significativa e autônoma.

Fonte: http://simonehelendrumond.blogspot.com/2021/06/frases-educacionais.html

A educação dialética também tem sido aplicada na formação de profes-
sores, com o objetivo de capacitá-los a adotar uma abordagem mais reflexiva e 
crítica em sua prática pedagógica. Isso permite que os professores desenvolvam 
uma visão mais ampla e integrada da educação, considerando não apenas os 
conteúdos, mas também as condições sociais, políticas e culturais que influen-
ciam o processo de ensino-aprendizagem.

A educação dialética tem contribuído para a consolidação de um processo de ensino 
aprendizagem mais democrático e participativo, no qual os alunos são valorizados 

como sujeitos ativos e reflexivos.
Gladys Nogueira Cabral  

Esse processo tem como objetivo formar cidadãos críticos e conscientes, 
capazes de atuar de forma transformadora na sociedade.

Os avanços na educação dialética têm contribuído para a consolidação 
de um processo de ensino-aprendizagem mais crítico, reflexivo e participativo. 
Essa abordagem educacional valoriza a participação ativa dos alunos, a reflexão 
crítica e a utilização de tecnologias educacionais, contribuindo para a formação 
de cidadãos mais conscientes e transformadores.
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3. Considerações finais 

A educação transformadora é aquela que busca ir além da simples trans-
missão de conhecimentos e habilidades, visando promover mudanças significa-
tivas na vida dos alunos, na sociedade e no mundo em que vivemos. Para isso, é 
necessário adotar uma prática pedagógica inovadora, que permita uma aprendi-
zagem significativa, participativa e reflexiva.

Uma prática pedagógica inovadora deve estar centrada no aluno, valorizan-
do suas experiências e conhecimentos prévios, estimulando sua participação ativa 
no processo de aprendizagem. Para isso, é fundamental que o professor esteja pre-
parado para atuar como um facilitador da aprendizagem, adotando metodologias 
ativas que incentivem a colaboração, a criatividade e a resolução de problemas.

Além disso, a prática pedagógica inovadora deve estar alinhada com as 
demandas da sociedade contemporânea, valorizando a tecnologia e as múltiplas 
formas de expressão e comunicação. O uso de recursos digitais, jogos educati-
vos, projetos interdisciplinares, entre outros, podem tornar o processo de apren-
dizagem mais interessante e dinâmico, estimulando a curiosidade e a criativida-
de dos alunos.

A educação transformadora também deve contemplar a dimensão social 
e ética, incentivando a reflexão sobre questões importantes como a justiça so-
cial, a sustentabilidade e a diversidade cultural. Para isso, é fundamental que 
os alunos tenham a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais, 
como a empatia, a solidariedade e a cooperação, que são fundamentais para o 
convívio harmonioso em sociedade.

A prática pedagógica inovadora é uma ferramenta essencial para a pro-
moção de uma educação transformadora, que contribua para a formação de 
cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a construção de um mundo 
mais justo e sustentável. É importante que os professores estejam preparados 
para inovar e adaptar suas práticas pedagógicas às necessidades e desafios do 
mundo contemporâneo, buscando sempre estimular o potencial dos seus alunos 
e transformar a educação em uma ferramenta de mudança social. 

A educação dialética abordada neste artigo evidencia uma abordagem 
que busca desenvolver no indivíduo a capacidade de pensar criticamente, anali-
sar diferentes perspectivas e compreender as contradições presentes na socieda-
de. Essa abordagem tem se mostrado cada vez mais relevante na atualidade, em 
um contexto em que as transformações sociais, tecnológicas e culturais exigem 
um novo modo de pensar e educar. 

Uma das principais transformações ocorridas nas últimas décadas é a po-
pularização das tecnologias digitais, que têm transformado profundamente a 
forma como as pessoas se comunicam, interagem e aprendem. Nesse sentido, 
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a educação dialética tem se adaptado a essas mudanças, incorporando as novas 
tecnologias como uma ferramenta para estimular a participação ativa dos alunos 
no processo de ensino-aprendizagem. 

Outra transformação importante é a valorização do diálogo e da refle-
xão crítica como elementos essenciais para a construção do conhecimento. A 
educação dialética valoriza o diálogo como uma ferramenta para estimular a 
participação dos alunos, promovendo a construção coletiva do conhecimento e 
a reflexão crítica sobre os conteúdos estudados. 

A educação dialética tem se adaptado a um novo modo de pensar a educa-
ção, que valoriza a diversidade e a inclusão. Essa abordagem busca desenvolver 
uma visão crítica dos alunos em relação às desigualdades sociais, valorizando a 
diversidade cultural e promovendo a inclusão de todos os alunos no processo de 
ensino-aprendizagem. 

A educação dialética também tem se adaptado a um novo modo de edu-
car, que valoriza a autonomia dos alunos e a sua capacidade de aprender de 
forma autônoma e independente, onde busca estimular a participação ativa dos 
alunos no processo de aprendizagem, promovendo a construção coletiva do co-
nhecimento e a reflexão crítica sobre os conteúdos estudados. 

Em resumo, a educação dialética é uma abordagem que tem se adapta-
do às transformações do mundo contemporâneo, incorporando as novas tec-
nologias, valorizando o diálogo e a reflexão crítica, promovendo a inclusão e 
valorizando a autonomia dos alunos. Essa abordagem educacional tem como 
objetivo desenvolver cidadãos críticos e conscientes, capazes de atuar de forma 
transformadora na sociedade.
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IGUALDADE DE GÊNERO E DIREITOS HUMANOS: 
A IMPORTÂNCIA DO ODS-5 PARA 
O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

SUSTENTÁVEL NO BRASIL

Sérgio José Barbosa Júnior1

1. Introdução

A igualdade de gênero constitui um dos direitos humanos básicos, de 
modo que a sua proteção se torna objeto de guarida por parte dos países mem-
bros da Organização das Nações Unidas. Em meio às inúmeras iniciativas desse 
organismo internacional, destaca-se a aprovação da Agenda 2030 no ano de 
2015, a qual traz um rol de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem 
promovidos e alcançados até o ano de 2030.

Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da referida 
agenda, deve ser ressaltado o ODS 5, o qual é dedicado à proteção e à promoção 
da igualdade de gênero nos países membros da ONU. Por meio de suas metas, 
o ODS 5 busca reduzir as desigualdades de gênero ainda existentes nas diversas 
comunidades globais, de forma a criar um mundo cada vez mais igualitário e 
justo para todos.

Com o objetivo de averiguar a importância do ODS 5 para a promoção e 
proteção da igualdade de gênero, o presente estudo faz levantamento bibliográ-
fico, legislativo e jurisprudencial para compreender o andamento das ações liga-
das ao ODS 5, com ênfase para o cenário brasileiro. Registre-se a importância 
para o presente estudo dos dados levantados por Mostafa, Rezende e Fontoura 
(2019), os norteamentos normativos determinados pela ONU (2015) e os enten-
dimentos jurisprudenciais produzidos durante o julgamento da decisão proferi-
da em Brasil (2018).

Sobre a setorização do presente artigo, o primeiro tópico se dedica ao es-
tudo da evolução histórica da proteção da igualdade de gênero pela Organização 
das Nações Unidas. Examina-se como essa organização internacional iniciou a 
promoção da igualdade de gênero como objetivo a ser alcançado pelos países 
membros. Ademais, verificam-se as alterações posteriores, principalmente em 

1 Mestrando em Direitos Humanos - PPGDH/Unit/Sergipe. http://lattes.cnpq.
br/7725961263025913. https://orcid.org/0000-0001-8566-5295. sergiojbjr@gmail.com.
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relação às novas iniciativas tomadas pelo organismo internacional ora estudado.
O segundo tópico será centrado na análise da influência da aprovação do 

ODS 5 para a promoção e proteção da igualdade de gênero. Serão estudadas as 
conquistas verificadas após a divulgação do documento, principalmente na im-
plementação de políticas públicas, além das inovações legislativas e avanços juris-
prudenciais. O tópico abordará também o avanço nos cenários político e laboral.

O terceiro e último tópico vai adentrar nos aspectos negativos ainda ve-
rificados nos países em relação à igualdade de gênero. Será averiguado como a 
sociedade ainda permanece realizando atos contrários à igualdade de gênero, 
como a violência, o preconceito, a dificuldade de ascensão profissional, dentre 
outros. Ainda será investigado como o Brasil se encontra em relação à promo-
ção da participação feminina na política nacional.

2. A Proteção da Igualdade de Gênero no ODS-5

A Organização das Nações Unidas tem como uma de suas funções pri-
mordiais a proteção e promoção dos direitos humanos. Dentre os direitos hu-
manos por ela protegidos, destaca-se a igualdade de gênero, o qual postula pela 
progressiva diminuição da diferença de tratamento e direitos entre pessoas do 
gênero masculino e feminino. Para iniciar os estudos sobre a presente temática, 
faz-se importante compreender o que se entende por igualdade e por gênero.

Bobbio (1995) ensina que a igualdade está diretamente ligada ao conceito 
de liberdade, de ordenação, de justiça. Uma sociedade que garante a igualdade 
seria aquela que coloca os valores mencionados nos debates regulares da política 
e da filosofia. Os cidadãos de um país que privilegia a igualdade têm o princí-
pio como norte de suas aspirações e idealizações político-partidárias, fato que 
influencia na garantia dos demais direitos. Igualdade, pois, seria um dos pilares 
das sociedades democráticas, aliada aos ideais de liberdade e de paz.

Inicialmente, faz-se importante esclarecer que os termos sexo biológico, 
identidade de gênero e orientação sexual são circunstâncias distintas que mere-
cem um breve esclarecimento. Sexo biológico está ligado à percepção das outras 
em relação às genitálias de uma determinada pessoa. Já a identidade de gênero 
se refere à congruência ou divergência entre o sexo biológico e a percepção da 
própria pessoa sobre o seu pertencimento ao papel social daquele sexo biológico, 
sendo transexual aquele que se identifica com o do sexo oposto ao seu biológico. 
Por fim, a orientação sexual tem ligação com a atração sexual da pessoa com 
alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto (ALVARADO, 2020). 

Gênero, pois, estaria ligado aos aspectos socioculturais idealizados para 
cada sexo biológico, de modo que a sociedade predetermina como uma pessoa 
deveria agir no convívio social (SAVONE; RODRIGUES, 2022). Abordando o 
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aspecto crítico do conceito de gênero, Butler (2003, p. 37) destaca que “as pessoas 
só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero em conformidade com padrões 
reconhecíveis de inteligibilidade de gênero”. Uma vez que uma pessoa nasça com 
um determinado sexo biológico, a sociedade esperará que ela tenha comportamen-
tos e valores compatíveis com a imagem social ligada ao gênero correspondente. 

Sobre a igualdade de gênero, Moreno, Camargo e Castro (2022, p. 2) des-
tacam que 

la igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino un factor 
crucial para el progreso social y el desarrollo humano. Así, la Organización 
de Naciones Unidas para las Mujeres -ONU Mujeres- (2016) señala que la 
igualdad de género es una condición necesaria para afrontar las amenazas 
más urgentes al desarrollo social, que van desde el escalamiento de los 
conflictos hasta el cambio climático.

Essa divisão social de gêneros cria situações de manifesta prevalência 
do masculino sobre o feminino. Hryniewicz e Vianna (2018, p. 332), destacam 
bem esse tema quando afirmam que, “as desigualdades históricas de gênero em 
termos ocupacionais persistem, sobretudo se mencionarmos que as mulheres 
constituem minoria nas ocupações de maior status, como, por exemplo, cargos 
de alta gerência e posições executivas”. Essas desigualdades são percebidas em 
todas as camadas sociais e nos diversos países do mundo, fato que viola os direi-
tos humanos ligados ao gênero.

Para tentar conter o avanço do desrespeito aos direitos humanos ao redor 
do planeta, a Organização das Nações Unidas – ONU iniciou o planejamento 
de ações e metas com o objetivo de, ao menos, reduzir as desigualdades exis-
tentes. Em meio às ações promovidas pela ONU, ressalta-se a aprovação da 
Declaração do Milênio, documento editado no ano 2000 durante reunião das 
Nações Unidas. Inúmeros foram os princípios expressamente protegidos nesta 
declaração, como exemplo do princípio da igualdade, pois, de acordo com a 
declaração supracitada, “nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possi-
bilidade de beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de direitos e de oportu-
nidades entre homens e mulheres deve ser garantida” (ONU, 2000, p. 3).

A partir da ratificação do documento, os países se comprometeram a bus-
car caminhos para combater a desigualdade entre homens e mulheres, de modo 
a garantir o desenvolvimento e preservação dos direitos humanos ligados ao 
gênero. Em outro momento, o texto reafirma a proteção à igualdade de gênero 
quando afirma que os países signatários se comprometem a “lutar contra todas 
as formas de violência contra a mulher e aplicar a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher” (ONU, 2000, p. 12).

Pode-se afirmar, assim, que a Declaração do Milênio representou a prin-
cipal iniciativa, internacionalmente ratificada, para lutar contra a perpetuação 
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das frequentes violações da igualdade de gênero verificadas no planeta. Por mais 
que tenha sido aprovada apenas no ano 2000, o documento representou um 
avanço significativo frente à inércia até então verificada. Os países signatários, a 
partir de então, passaram a criar alternativas para promover um ambiente mais 
igualitário e congruente aos ideais defendidos pela ONU.

Após uma década e meia buscando alcançar os objetivos da Declaração 
do Milênio, os países se reuniram novamente norteados pelo ideal de criar um 
mundo mais justo e igualitário. Neste momento, os países reconheceram que os 
objetivos da declaração do milênio não mais eram suficientes para atingir as me-
tas de desenvolvimento humano, de modo que um novo documento necessitava 
ser aprovado para acompanhar as metas então existentes. 

Como resultado, a ONU aprovou em 2015 a Agenda 2030 Para o 
Desenvolvimento Sustentável, na qual os países signatários se comprometiam a 
atingir 17 objetivos de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030, ou seja, 
após o lapso temporal de mais uma década e meia. Sobre o desenvolvimento 
conquistado pela declaração do milênio, o tópico 16 lembra que

Há quase quinze anos, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio fo-
ram acordados. Eles forneceram uma importante arquitetura para o desen-
volvimento e observamos um progresso significativo em muitas áreas. Mas 
o progresso tem sido desigual, em particular na África, nos países menos 
desenvolvidos, países em desenvolvimento sem acesso ao mar e pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento, e alguns dos Objetivos permane-
cem fora dos trilhos, em particular aqueles relacionados à saúde materna, 
neonatal e infantil e à saúde reprodutiva (ONU, 2015, p. 6-7).

Ao reconhecer que os objetivos da declaração do milênio não atingiram 
plenamente as metas desejadas em sua aprovação, os signatários da Agenda 
2030 estabeleceram os atuais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 
ODS com o intuito de, mais uma vez, tentar reduzir as violações dos direitos 
humanos ao redor do planeta. Dentre esses ODS, destaca-se o de número 5, o 
qual busca “alcançar a igualdade de gênero e promover a autonomia de todas as 
mulheres e meninas” (ONU, 2015, p. 16).

A partir desse objetivo, os países se comprometeram a implementar ações 
que reduzissem ao máximo a desigualdade entre pessoas de gêneros distintos, sem 
discriminar, inclusive, as pessoas transgêneros. Nunes et al (2021) destacam que os 
objetivos de desenvolvimento sustentável têm como norte a redução das desigual-
dades de gênero na educação, saúde e trabalho, além do estímulo a uma maior par-
ticipação das mulheres na política, na economia e em áreas com poder decisório.

Especificamente sobre o ODS 5, Nunes et al (2021, p. 3) ressaltam que 
esse objetivo “apresenta metas para extinguir todas as formas de discrimina-
ção contra mulheres e meninas, determinando que a igualdade de gênero não é 
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somente um direito humano básico, mas algo crucial para acelerarmos o desen-
volvimento sustentável”. Com o ODS 5, os países deverão implementar ações 
que promovam concretamente a redução da desigualdade de gênero em prol da 
criação de um planeta mais humano e sustentável.

Abordando o tema,  Mostafa, Rezende e Fontoura (2019) ensinam que 
as metas previstas pelo ODS 5 englobam os mais diversos aspectos relacionados 
à promoção da igualdade de gênero, passando por questões tradicionalmente 
debatidas, como violência e saúde, e por temas mais atuais, como o acesso às 
tecnologias da informação. Destacam ainda que “uma característica marcan-
te do ODS 5 é a irredutibilidade das metas relacionadas à violência, à discri-
minação e às práticas nocivas, que estabelecem a redução total destes fenôme-
nos, utilizando termos como ‘acabar’ e ‘eliminar’” (MOSTAFA; REZENDE; 
FONTOURA, 2019, p. 5).

Concluída a aprovação da Agenda 30, os países membros da ONU inicia-
ram a implementação das ações exigidas pelas metas de cada ODS. Para com-
preender os impactos concretos dessa etapa e a consequente proteção dos direitos 
humanos, torna-se necessário analisar com mais afinco os avanços verificados 
após o início da execução do ODS 5, fato que será realizado no tópico a seguir.

3. ODS 5 e os avanços por ele impulsionados

Adentrar ao estudo das questões de gênero é discutir os aspectos mais ín-
timos da manifestação daquilo que se entende por masculino e feminino. Esses 
aspectos socioculturais criam cenários diferentes para homens e mulheres quando 
se aborda temas como educação, privilégios, limitações, dentre outras situações. 
Compreender como essas limitações geram desigualdades para as mulheres é par-
te essencial na análise do cenário social tradicionalmente imposto pela cultura 
(MACÊDO; MACEDO, 2004). Ciente da realidade analisada no tópico anterior 
e das iniciativas da Organização das Nações Unidas para reduzir as desigualdades 
de gênero, torna-se importante verificar como a implementação de ações gover-
namentais estão contribuindo para o alcance das metas apresentadas no ODS 5.

A realidade brasileira, por mais desigual que seja, ainda se apresenta como 
muito mais avançada que a de alguns países. Ao reconhecer a diversidade da socie-
dade, o Brasil também reconhece que essa diversidade gera desnivelamentos sociais, 
os quais podem ser impulsionados pela classe social, pela etnia, pela região ou por 
qualquer outro fator que provoque divergência social. Reduzir a desigualdade de gê-
nero exige necessariamente o reconhecimento dos demais fatores que impulsionam 
essa desigualdade no país. (MOSTAFA; REZENDE; FONTOURA, 2019). 

Posicionamento semelhante têm Moreno, Camargo e Castro (2022, p. 2), 
quando relacionam os efeitos da redução da desigualdade de gênero em diversos 
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aspectos da vida social. Segundo os autores, estudos já comprovaram que a pro-
moção da igualdade de gênero interferem diretamente na “la reducción de la 
pobreza, el descenso de las tasas de natalidad y reducción de tasas de mortali-
dad, bienestar infantil, productividad agrícola, entre otros”. Investir nas metas 
previstas no ODS 5 significa, pois, alterar a realidade em vários aspectos que 
tangenciam a (des)igualdade de gênero.

Sobre os avanços verificados após a aprovação da Agenda 2030, vale des-
tacar a constatação de Nunes et al (2021), segundo os quais as publicações cien-
tíficas sobre desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero tiveram cres-
cimento considerável a partir de 2015. Eles destacam também que, até 1995, 
sequer foram encontradas publicações dedicadas ao tema, situação que compro-
va a importância da Declaração do Milênio e da Agenda 2030 para a tentativa 
de encontrar meios de reduzir a desigualdade de gênero.

Mostafa, Rezende e Fontoura (2019) explicam que o Brasil adotou onze 
metas relacionadas ao ODS 5, sendo nove de aplicabilidade global e duas adap-
tadas às peculiaridades verificadas no cenário nacional. Destacam que todas as 
situações tangenciais à desigualdade de gênero foram levadas em consideração a 
fim de ajustar as nove metas globais às violações aqui existentes. Dessa forma, os 
avanços decorrentes das ações puderam acontecer de forma individualizado ao 
caso brasileiro.2

2 Meta 5.1 (ONU) – Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 
meninas em toda parte.

 Meta 5.1 (Brasil) – Eliminar todas as formas de discriminação de gênero, nas suas intersec-
ções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territoriali-
dade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as meninas e mulheres do campo, da 
floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.2 (ONU) – Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas 
nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos.

 Meta 5.2 (Brasil) – Eliminar todas as formas de violência de gênero nas esferas pública e priva-
da, destacando a violência sexual, o tráfico de pessoas e os homicídios, nas suas intersecções 
com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, 
cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas 
e das periferias urbanas.

 Meta 5.3 (ONU) – Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, for-
çados e de crianças e mutilações genitais femininas.

 Meta 5.3 (Brasil) – Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos e uniões preco-
ces, forçados e de crianças e jovens, nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, 
orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em 
especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.4 (ONU) – Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não re-
munerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de 
proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e 
da família, conforme os contextos nacionais.

 Meta 5.4 (Brasil) – Eliminar a desigualdade na divisão sexual do trabalho remunerado e não 
remunerado, inclusive no trabalho doméstico e de cuidados, promovendo maior autonomia 
de todas as mulheres, nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação se-
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Ao analisar os avanços derivados das ações do ODS 5, Moreno, Camargo e 
Castro (2022) demonstram que a redução da desigualdade de gênero impacta po-
sitivamente nas taxas de empregabilidade feminina e de participação econômica. 

xual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para 
as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas, por meio de políticas 
públicas e da promoção da responsabilidade compartilhada dentro das famílias.

 Meta 5.5 (ONU) – Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de opor-
tunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política.

 Meta 5.5 (Brasil) – Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de opor-
tunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública, em suas 
dimensões política e econômica, considerando as intersecções com raça, etnia, idade, deficiên-
cia, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, 
em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.6 (ONU) – Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e 
os documentos resultantes de suas conferências de revisão.

 Meta 5.6 (Brasil) – Promover, proteger e garantir a saúde sexual e reprodutiva, os direitos sexuais 
e direitos reprodutivos, em consonância com o Programa de Ação da Conferência Internacional 
sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos 
resultantes de suas conferências de revisão, considerando as intersecções de gênero com raça, etnia, 
idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacio-
nalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.a (ONU) – Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 
econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de pro-
priedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais.

 Meta 5.a (Brasil) – Garantir igualdade de direitos, de acesso e de controle dos recursos eco-
nômicos, da terra e de outras formas de propriedade, de serviços financeiros, de herança e de 
recursos naturais de forma sustentável, por meio de políticas de crédito, capacitação, assistên-
cia técnica, reforma agrária e habitação, entre outras, em especial para as mulheres do campo, 
da floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.b (ONU) – Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de 
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres.

 Meta 5.b.1 (Brasil) – Garantir a igualdade de gênero no acesso, habilidades de uso e produção das 
tecnologias de informação e comunicação, considerando as intersecções com raça, etnia, idade, 
deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionali-
dade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.b.2 (Brasil) – Garantir a igualdade de gênero no acesso e produção do conhecimento 
científico em todas as áreas do conhecimento e promover a perspectiva de gênero na pro-
dução do conhecimento, considerando as intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, 
orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em 
especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.b.3 (Brasil) – Garantir a igualdade de gênero no acesso e produção da informação, con-
teúdos de comunicação e mídias, considerando as intersecções com raça, etnia, idade, deficiên-
cia, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, 
em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

 Meta 5.c (ONU) – Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da 
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis.

 Meta 5.c (Brasil) – Adotar e fortalecer políticas públicas e legislação que visem à promoção da igualda-
de de gênero e ao empoderamento de todas as mulheres e meninas, bem como promover mecanismos 
para sua efetivação – em todos os níveis federativos – nas suas intersecções com raça, etnia, idade, 
deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, 
em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.
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Destaca ainda a importância de impulsionar a empregabilidade em setores de tec-
nologia que garantam autonomia para as mulheres, de modo a permitir a sua inde-
pendência em relação à sua família e a empregos que exigem baixa escolaridade.

No aspecto da violência de gênero, a desigualdade entre o número de 
vítimas é fato notório no Brasil. Por ano, inúmeras mulheres sofrem os mais di-
versos tipos de violência, com destaque para os casos de morte por ela provoca-
das. Para tentar conter essa situação, foi aprovada a Lei 13.104/2015 (BRASIL, 
2015), prevendo o feminicídio (crime contra a vida motivado por questões de 
gênero) como uma qualificadora do crime de homicídio. A partir dessa inova-
ção legislativa, o poder público tornou-se capaz de reprimir com rigor os crimes 
contra a vida motivados por questões de gênero.

Um avanço significativo na igualdade de gênero ocorreu em 2016, quan-
do o poder executivo federal publicou decreto reconhecendo o direito ao uso do 
nome social em qualquer departamento público nacional. Posteriormente, esse 
direito foi estendido às escolas públicas e ao Sistema Único de Saúde. Conforme 
previsto no Decreto n.º 8.727/2016 (BRASIL, 2016), os órgãos estatais devem 
respeitar o uso do nome social sempre que solicitado pelo usuário, sendo proibi-
do o uso de qualquer expressão pejorativa e/ou discriminatória.

Ainda em 2016, o Congresso Nacional aprovou a Lei n.º 13.257/16 
(BRASIL, 2016a), conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância. Dentre 
as inovações trazidas por essa norma, destaca-se a possibilidade de prorrogação 
da licença-maternidade de 120 para 180 dias e da licença-paternidade de 05 
para 20 dias. Por mais que a diferença de tempo entre homens e mulheres ainda 
persista, a extensão do prazo da licença-paternidade demonstra a implementa-
ção de uma política norteada à redução da desigualdade de gênero ligada aos 
compromissos com os filhos.

Outra conquista importante na luta pela igualdade de gênero ocorreu em 
2018, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito das pessoas 
transgênero a retificarem o seu registro civil sem necessariamente passar por 
cirurgia transexualizadora. Esse direito foi reconhecido durante o julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275, março de 2018 (BRASIL, 
2018). Observa-se, assim, que as referidas conquistas vão ao encontro das metas 
propostas na ODS 5, de modo a criando um ambiente menos desigual no aspec-
to do gênero.

Por fim, merece ênfase o apontamento feito por Mostafa, Rezende e 
Fontoura (2019), quando eles afirmam que o percentual de mulheres na Câmara 
dos Deputados melhorou após as eleições de 2018. Conforme explicam os au-
tores, até o ano de 2017, as mulheres representavam apenas 10,5% da compo-
sição total da Câmara dos Deputados. No entanto, a partir de janeiro de 2018, 
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o percentual de mulheres subiu para 15%, representando, assim, um aumento 
de quase 50% em relação à legislatura anterior. Com base nos fatos menciona-
dos neste tópico, restou demonstrada influência positiva do ODS 5 na busca 
da igualdade de gênero no Brasil. Torna-se, pois, necessário analisar o que ain-
da precisa ser melhorado no cenário nacional, fato a ser realizado no tópico a 
seguir.

4. Igualdade de Gênero: um caminho ainda a percorrer

A igualdade de gênero representa um dos principais objetivos da Agenda 
2030. Por mais que esteja delimitada no ODS 5, a sua conquista passa pelos de-
mais objetivos de desenvolvimento sustentável, pois pode afirmar que uma maior 
igualdade de gênero gera menos violência, menos fome, menos desigualdade 
como um todo. Investir na promoção da igualdade de gênero é garantir um futuro 
melhor para todos. No entanto, por mais avanços que já podemos observar, mui-
tos são os entraves que ainda persistem nas sociedades ao redor do planeta.

De início, vale destacar o esclarecimento de Nunes et al (2021, p. 25), os 
quais afirmam que, por mais que a produção científica sobre igualdade de gêne-
ro tenha crescido nos anos posteriores à Agenda 2030, o número ainda perma-
nece muito baixo em comparação com outros ramos de estudo. Salientam que 
o estudo científico das questões de gênero se faz necessário “para que  todas  as  
formas  de  discriminação  e  violência  contra  as  mulheres  e  meninas  sejam  
eliminadas,  pois  a  integração  sistemática  da  perspectiva  de  gênero  na  im-
plementação  da  agenda  é  crucial”.

Neste mesmo sentido postulam Moreno, Camargo e Castro (2022, p. 10), 
quando apontam que 

es fundamental aumentar la cantidad de trabajos empíricos que, a partir 
de nueva información estadística disponible, incorporen otras variables o 
índices para la medición de los conceptos, además de incluir factores rela-
cionados con normas sociales, valores culturales, entre otros que permitan 
expandir el conocimiento sobre la naturaleza de la relación entre el de-
sarrollo humano y la igualdad de género, dos elementos cruciales para la 
mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres.

Por sua vez, Hryniewicz e Vianna (2018, p. 336) abordam as dificuldades 
habitualmente enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, principal-
mente motivadas devido a imagem do líder ser comumente associada ao gêne-
ro masculino. Conforme destacado pelas autoras, “a dificuldade de chefiar das 
mulheres é uma realidade, há constante questionamento, teste e preconceito. 
Para uma mulher, gerenciar homens, principalmente os mais velhos, pode ser 
um desafio”. 
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No aspecto da violência de gênero, Mostafa, Rezende e Fontoura (2019) 
informam que, apenas em 2016, foram realizadas 13.225 notificações relativas 
a abuso sexual contra menos de 14 anos. Ademais, destaque que quase 90% dos 
agressores tinham vínculo de parentesco ou amizade com as vítimas. Mesmo vi-
vendo num país oficialmente democrático, essas meninas e mulheres tiveram os 
seus direitos humanos plenamente violados, situação que merece maior atenção 
das autoridades durante a implementação de novas políticas públicas.

Ao abordar a violência de gênero, Cortese et al (2022, p. 208) destacam que

as mulheres enfrentam inúmeros mecanismos discriminatórios presentes 
nos processos sociais, notadamente na discrepância de salários, na violên-
cia de gênero, na invisibilidade das mulheres pretas e de suas lutas, na bai-
xa representatividade em espaços de negociação de políticas públicas, na 
exposição ao risco das encarceradas e suas famílias, entre muitos outros.

Por fim, deve-se destacar o tópico abordado por Mostafa, Rezende e 
Fontoura (2019) sobre a participação política das mulheres. Por mais que o nú-
mero de mulheres na Câmara dos Deputados tenha aumentado a partir de 2018, 
o percentual ainda é extremamente baixo comparado aos demais países vincu-
lados à Organização das Nações Unidas. Conforme destacado pelas autoras, 
mesmo após o aumento em 2018, o Brasil ocupava a posição de número 131 de 
um total de 186 países, o que o deixava atrás da Coreia do Norte, por exemplo.

5. Considerações finais

O presente trabalho teve como objetivo principal examinar o impacto 
da aprovação da Agenda 2030, especificamente o objetivo de desenvolvimento 
sustentável de número 5, para a promoção da igualdade de gênero nos países 
membros da Organização das Nações Unidas. A estrutura do artigo foi dividida 
em três partes, cada qual investigando um ponto essencial na compreensão da 
análise proposta.

No primeiro tópico, intitulado “A proteção da igualdade de gênero nos ob-
jetivos da ONU”, foi realizado um estudo sobre a evolução histórica da proteção 
dedicada pela Organização das Nações Unidas à igualdade de gênero na forma 
de objetivo a ser alcançado. Observou-se que o tema foi inicialmente abordado 
no ano 2000, quando as nações aprovaram a Declaração do Milênio contendo a 
igualdade de gênero como um dos objetivos a ser alcançado até o ano de 2015. 
Em seguida, apontou-se que a promoção da igualdade de gênero foi ampliada 
com a aprovação da Agenda 2030 no ano de 2015, a qual trazia dentro do seu rol 
de objetivos de desenvolvimento sustentável a busca pela igualdade de gênero. 
Assim como na declaração do milênio, os ODS da Agenda 2030 trazem o prazo 
de 15 anos como marco temporal máximo para a sua concretização.
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No segundo tópico, intitulado “ODS 5 e os avanços por ele impulsionados”, 
o estudo centrou-se nos avanços verificados após a aprovação do ODS 5, dando 
destaque às conquistas verificadas em território nacional. O estudo observou que 
os países iniciaram sua mobilização em direção à implementação de ações que 
promoviam o combate à desigualdade de gênero. Os referenciais teóricos demons-
traram como a redução dessa desigualdade é capaz de influenciar nos diversos 
aspectos da vida em sociedade. Observou-se também que aspectos como parti-
cipação política e ingresso no mercado de trabalho especializado contribuíram 
positivamente para o avanço da igualdade de gênero nos diversos países do globo.

No terceiro e último tópico, intitulado “Igualdade de gênero: um caminho 
ainda a percorrer”, o estudo guiou pela indicação dos aspectos de desigualdade 
que ainda demandam esforços dos países membros da ONU. Demonstrou-se que 
os estudos sobre gênero cresceram, mas ainda estão muito distantes do núme-
ro ideal para a promoção de um debate forte sobre a temática. Ademais, restou 
comprovado que o mercado de trabalho ainda permanece com preconceitos em 
relação à mulher em cargos mais altos, fato que dificulta sua ascensão profissional. 
Dados sobre a violência comprovaram que as mulheres ainda sofrem diversas for-
mas de violência, situação que deve ser combatida prioritariamente pelos países. 
Por fim, demonstrou-se que a participação política das mulheres ainda é conside-
ravelmente baixo, principalmente no Brasil, país que ocupou em 2018 uma das 
últimas colocações entre os países com melhor igualdade de gênero na política.

O debate sobre as questões ligadas ao gênero deve ser tema constante nas 
atividades técnicas, acadêmicas e científicas do Brasil. Os avanços verificados 
após a do ODS-5 ainda se apresentam insuficientes perto de todas as violações 
cotidianamente verificadas nas diversas partes do mundo, tornando-se impres-
cindível um investimento cada vez maior na pesquisa da temática. Só será pos-
sível existir uma sociedade justa e pacífica quando as diversas partes do globo 
reconhecerem as discrepâncias de direitos e oportunidades entre os gêneros e, 
como consequência, implementarem as medidas necessárias para reduzir essa 
nefasta situação que ainda persiste nos dias atuais. Desistir desse ideal nunca foi 
e nunca será uma opção para aqueles que sofrem direta ou indiretamente com 
essa desigualdade generalizada.
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1. Introdução 

A práxis pedagógica na contemporaneidade tem se mostrado cada vez 
mais desafiadora diante de problemas como o bullying, que afeta muitos estu-
dantes em diferentes contextos educacionais. Nesse sentido, torna-se necessária 
a adoção de intervenções baseadas na abordagem cognitivo-comportamental e 
no uso de tecnologias inovadoras.
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A abordagem cognitivo-comportamental consiste em uma terapia breve 
que tem como objetivo ajudar o indivíduo a mudar suas crenças e comportamen-
tos disfuncionais. No contexto escolar, essa abordagem pode ser utilizada para 
ajudar os alunos a identificar e modificar os pensamentos e comportamentos que 
estão relacionados ao bullying. É importante destacar que essa abordagem deve 
ser aplicada por profissionais capacitados, como psicólogos ou psicopedagogos.

O uso de tecnologias inovadoras pode ser uma ferramenta importante na 
prevenção e combate ao bullying. Por exemplo, a utilização de softwares e apli-
cativos que monitorem a comunicação entre os alunos pode ajudar a identificar 
comportamentos de bullying. Também é possível utilizar plataformas de ensino 
a distância e outras tecnologias para promover a educação sobre o tema e cons-
cientizar os alunos sobre a importância do respeito e da empatia.

Outra possibilidade é a utilização de jogos educativos que abordem o 
tema do bullying e promovam a reflexão sobre as consequências desse compor-
tamento. Esses jogos podem ser desenvolvidos por professores ou por empresas 
especializadas em jogos educativos.

É importante destacar que a práxis pedagógica na contemporaneidade 
deve estar sempre atenta aos desafios e problemas que afetam os estudantes, 
buscando intervenções efetivas e baseadas em evidências científicas. 

A abordagem cognitivo-comportamental e o uso de tecnologias inovado-
ras são apenas algumas das possibilidades de intervenção que podem contribuir 
para a prevenção e combate ao bullying.

2. Desenvolvimento

O bullying é um problema que pode causar danos psicológicos significa-
tivos para as vítimas. O comportamento agressivo e repetitivo do agressor pode 
levar a vítima a desenvolver problemas como ansiedade, depressão, baixa au-
toestima e até mesmo transtornos de estresse pós-traumático.

AS PESSOAS ENVOLVIDAS NO BULLYING SÃO:
O Agressor Pessoa que pratica a ação, podendo ser um ou mais.

Vítima 
Provocadora

A vítima que revida as agressões tentando se proteger, tornando a 
situação pior.

Vítima 
Agressora

A vítima começa a ser agressiva com outras pessoas mais vulneráveis 
que não estão envolvidas com a situação.

Vítima Típica A vítima que sofre as agressões e não revida.

Fonte: Simone Ischkanian e Sandro Isckanian, (2023)

Um dos principais efeitos psicológicos do bullying é a sensação de isola-
mento e solidão que a vítima pode sentir. 
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O medo de ser humilhado ou agredido faz com que muitos alunos evitem a escola e 
se afastem de seus colegas, o que pode levar a um sentimento de exclusão social. Esse 

isolamento social pode levar a vítima a desenvolver problemas emocionais, como 
ansiedade e depressão.

Alcione Santos de Souza

Outro efeito psicológico comum do bullying é a baixa autoestima. A víti-
ma pode começar a acreditar nas mensagens negativas que recebe do agressor e 
passar a se ver como inferior e incapaz. Esse sentimento pode afetar a motivação 
e o desempenho acadêmico da vítima, bem como sua capacidade de se relacio-
nar com os outros.

O bullying pode levar a vítima a desenvolver transtornos de estresse pós traumático, 
especialmente quando o comportamento agressivo do agressor é muito intenso ou 

prolongado.
Gladys Nogueira Cabral  

Esse transtorno é caracterizado por sintomas como pesadelos, flashbacks 
e evitação de situações que possam lembrar o episódio traumático.

A violência contra a vítima gera grandes traumas emocionais e psicológi-
cos devido à exclusão social, violência, humilhação e solidão, aqui destacamos 
algumas formas desta violência. 

Fonte: Sandro Ischkanian, (2023)

Bullying Verbal
Insultar;
Ofender;
Xingar;
Fazer gozações;
Colocar apelidos 
pejorativos;
Fazer piadas ofensivas.

Bullying Sexual
Abusar;
Violentar;
Assediar;
Apalpar;
Projetar palavras 
obscenas;
Insinuar.

Bullying Físico
Bater;
Chutar;
Espancar;
Roubar, furtar ou destruir 
pertences da vítima;
Atirar objetos contra a 
vítima.
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Bullying Virtual

Conhecido como “cyberbullying”, esse é um 
dos maiores exemplos de tipo de bullying 
que mais cresce em quantidade de casos e, 
consequentemente, vítimas.  Antes, o problema 
era restrito à um só ambiente, como a escola. 
Porém, com o advento da tecnologia, a vida 
social escolar se expande para outros lugares 
e a todo o tempo. Ou seja, as barreiras físicas 
e temporais dessa violência foram quebradas 
e, hoje, quando a vítima do bullying na escola 
sai dessa esfera, ela também é atacada via redes 
sociais quando chega em casa.

Bullying Psicológico
Irritar, humilhar e ridicularizar;
Excluir;
Isolar;
Ignorar e desprezar;
Discriminar;
Aterrorizar;
Ameaçar;
Chantagear;
Intimidar;
Tiranizar;
Dominar;
Perseguir;
Difamar;
Fazer intrigas e fofocas.

Fonte: Simone Helen Drumond Ischkanian, (2023)

2.1 O bullying não é uma brincadeira inocente! 

Com certeza! O bullying não é uma brincadeira inocente, mas sim um 
comportamento agressivo e repetitivo que pode causar danos psicológicos e 
emocionais para as vítimas. É importante conscientizar a sociedade de que o 
bullying não é uma forma aceitável de interação social e que todos têm o direito 
de serem respeitados e tratados com dignidade.

Gabriel Nascimento de Carvalho destaca que muitas vezes, “o bullying 
é tratado como algo normal ou como uma brincadeira entre amigos, mas isso 
é um equívoco perigoso”. Quando o comportamento agressivo é tolerado ou 
minimizado, isso pode encorajar os agressores a continuar com seu comporta-
mento prejudicial e a perpetuar o ciclo de violência.

É importante que pais, educadores e a sociedade em geral estejam aten-
tos e tomem medidas efetivas para prevenir e combater o bullying. Isso inclui o 
desenvolvimento de programas de conscientização e intervenção nas escolas, a 
formação de professores e pais para identificar e lidar com o bullying, a promo-
ção de uma cultura de respeito e empatia entre os jovens.

Devemos lembrar que cada pessoa tem sua individualidade e deve ser 
valorizada por quem é e não julgada ou discriminada por características que não 
podem controlar. O bullying não é uma brincadeira inocente e todos nós temos 
a responsabilidade de combater esse problema e criar um ambiente seguro e 
acolhedor para todos.

2.2 O bullying e o papel da educação

A educação tem um papel fundamental na prevenção e combate ao 
bullying. É preciso que a escola, os professores e a comunidade escolar estejam 
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atentos e preparados para identificar e lidar com o bullying de forma efetiva. 
Além disso, é importante que a escola promova uma cultura de respeito, tolerân-
cia e empatia entre os alunos, ensinando valores como o respeito às diferenças e 
a importância da convivência pacífica e harmoniosa.

Para isso, é necessário desenvolver programas de conscientização sobre o 
bullying, que envolvam não apenas os alunos, mas também os pais e professores. 
Esses programas podem incluir palestras, atividades educativas, dinâmicas de 
grupo, entre outras atividades que ajudem os alunos a compreender o impacto 
do bullying e a desenvolver habilidades para lidar com situações de conflito de 
forma pacífica.

É importante que a escola tenha uma política clara de prevenção e com-
bate ao bullying, que inclua medidas efetivas para punir os agressores e oferecer 
apoio às vítimas. É necessário que os alunos saibam que o bullying não será 
tolerado e que existem consequências sérias para esse tipo de comportamento.

A educação também pode ajudar a combater o bullying ao promover a inclusão social e 
a valorização da diversidade.

Rafael Jacson da Silva Carneiro

É preciso que os alunos aprendam a respeitar as diferenças e a reconhecer 
a importância de cada indivíduo na sociedade. Isso pode ser feito por meio de 
atividades que promovam a inclusão de alunos com deficiência, de diferentes 
culturas e origens, entre outras.

Portanto, é fundamental que a educação assuma a responsabilidade de 
prevenir e combater o bullying, promovendo uma cultura de respeito e empatia 
entre os alunos e ensinando valores que contribuam para a formação de cida-
dãos conscientes e respeitosos.

2.3 A práxis pedagógica na contemporaneidade e o bullying

O bullying é um fenômeno complexo, que envolve vários fatores, como a 
violência, a discriminação, a exclusão social e a falta de empatia. Na escola, o 
bullying pode interferir significativamente no processo de ensino-aprendizagem, 
afetando o desempenho acadêmico e o bem-estar emocional dos alunos.

Nesse contexto, a práxis pedagógica na contemporaneidade tem um papel 
fundamental no combate ao bullying. É necessário que os professores estejam 
preparados para identificar e intervir em situações de bullying, por meio de es-
tratégias pedagógicas e de intervenções baseadas na abordagem cognitivo-com-
portamental e tecnologias inovadoras.
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Uma das estratégias que pode ser adotada é a criação de espaços de diálogo e reflexão 
sobre o bullying, em que os alunos possam expressar suas experiências e sentimentos, 

aprender sobre a importância do respeito, da tolerância e da empatia.
Tereza Cristina Cardoso Alves

É fundamental que os alunos compreendam que o bullying não é uma 
brincadeira inocente, mas sim um comportamento violento e prejudicial.

É fundamental que os professores estimulem a construção de relações 
saudáveis entre os alunos, por meio de atividades cooperativas, dinâmicas de 
grupo e jogos educativos. Essas atividades podem ajudar a fortalecer a autoesti-
ma e a autoconfiança dos alunos, reduzindo a vulnerabilidade ao bullying.

2.4 Propostas de intervenções baseadas na abordagem cognitivo comportamental 
sobre o bullying 

A abordagem cognitivo comportamental (CBT) é uma abordagem tera-
pêutica eficaz para ajudar a combater o bullying. Evidenciamos algumas pro-
postas de intervenções baseadas na abordagem cognitivo comportamental sobre 
o bullying.

2.4.1 A intervenção baseada na CBT é o treinamento de habilidades sociais 
Este treinamento pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades de 

comunicação e resolução de conflitos. Eles também aprenderão a ser assertivos e 
a responder de forma adequada e segura ao bullying. Isso pode ajudar a prevenir 
futuros incidentes de bullying e melhorar a autoestima dos estudantes.

A terapia cognitiva ajuda os estudantes a identificar e mudar seus padrões 
de pensamento negativos e distorcidos sobre si mesmos e sobre os outros. Isso 
pode ajudar a reduzir a ansiedade, a depressão e outros problemas de saúde 
mental associados ao bullying. 

Os estudantes também aprenderão a construir um senso de autoestima 
positivo e saudável. A intervenção baseada na CBT é a terapia comportamen-
tal. A terapia comportamental ajuda os estudantes a identificar e mudar seus 
comportamentos agressivos e a desenvolver comportamentos mais positivos e 
saudáveis. Eles também aprenderão a desenvolver empatia e compaixão pelos 
outros, o que pode ajudar a prevenir o bullying no futuro. 

2.4.2 A intervenção baseada na CBT é a intervenção em grupo 
As intervenções em grupo podem ajudar os estudantes a se conectarem 

uns com os outros e a desenvolverem um senso de comunidade. Eles também 
podem fornecer suporte emocional e incentivar a construção de relacionamen-
tos positivos. Isso pode ajudar a prevenir o bullying e melhorar a saúde mental e 
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emocional dos estudantes. 

2.4.3 A proposta de intervenção baseada na CBT é o envolvimento dos pais. 
Os pais podem ser educados sobre o bullying e como apoiar seus filhos. 

Eles também podem aprender a identificar sinais de bullying e a agir de forma 
adequada e segura. 

O envolvimento dos pais pode ajudar a prevenir o bullying em casa e na 
escola. Em resumo, a abordagem cognitivo comportamental é uma abordagem 
terapêutica eficaz para ajudar a combater o bullying. 

As propostas de intervenções baseadas na CBT, como o treinamento de 
habilidades sociais, a terapia cognitiva, a terapia comportamental, a intervenção 
em grupo e o envolvimento dos pais, podem ser usadas para ajudar os estudan-
tes a lidar com o bullying e melhorar sua saúde mental e emocional. Com o uso 
adequado dessas intervenções, podemos tornar as escolas um lugar mais seguro 
e acolhedor para todos os estudantes.

2.5 Tecnologias inovadoras para sanar o bullying

O bullying é um problema social que afeta muitas pessoas, especialmente 
crianças e jovens, podendo ter consequências graves na saúde mental e emocio-
nal das vítimas. Felizmente, com os avanços tecnológicos, existem várias solu-
ções inovadoras que podem ajudar a prevenir e combater o bullying. Felizmente, 
existem tecnologias inovadoras que podem ajudar a combater o bullying e tor-
nar as escolas um lugar mais seguro para os estudantes. 

Rafael Jacson da Silva Carneiro projeta que “uma das tecnologias mais 
promissoras para combater o bullying é o uso de aplicativos de denúncia”. Esses 
aplicativos permitem que os estudantes relatem incidentes de bullying de forma 
anônima e segura. Eles também permitem que as escolas rastreiem as denúncias 
e tomem medidas para resolver o problema. Isso pode ajudar a reduzir a incidên-
cia de bullying, porque os estudantes são mais propensos a relatar incidentes se 
souberem que podem fazê-lo de forma segura e anônima. 

Outra tecnologia inovadora que pode ajudar a combater o bullying é a rea-
lidade virtual. A realidade virtual pode ser usada para criar cenários de bullying 
que os estudantes podem experimentar. Isso pode ajudá-los a entender melhor 
o impacto que o bullying pode ter em uma pessoa e incentivar a empatia. Além 
disso, a realidade virtual também pode ser usada para fornecer aos estudantes 
recursos e habilidades para lidar com o bullying. 

As redes sociais também podem ser uma ferramenta importante no com-
bate ao bullying. As escolas podem usar as redes sociais para educar os estudan-
tes sobre o bullying e fornecer recursos para ajudá-los a lidar com o problema. As 



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

211

redes sociais também podem ser usadas para identificar incidentes de bullying e 
fornecer suporte e recursos para as vítimas. 

A inteligência artificial também pode ser usada para ajudar a combater o 
bullying. Ela pode ser usada para analisar grandes quantidades de dados e identifi-
car tendências e padrões de bullying. Isso pode ajudar as escolas a identificar áreas 
problemáticas e implementar estratégias para reduzir a incidência de bullying. 

2.5.1 Aplicativos de conscientização
Existem muitos aplicativos que visam conscientizar as pessoas sobre o 

bullying e fornecer informações úteis sobre como prevenir e lidar com essa ques-
tão. Esses aplicativos podem ser direcionados tanto para as vítimas quanto para 
os agressores e podem fornecer informações importantes sobre como buscar aju-
da e como interagir com outras pessoas de maneira saudável.

2.5.2 Plataformas de denúncia
As plataformas de denúncia online são outras ferramentas importantes 

para combater o bullying. Essas plataformas permitem que as vítimas denun-
ciem anonimamente o bullying e forneçam informações importantes sobre o 
agressor e a situação. Além disso, as escolas e outras organizações podem usar 
essas plataformas para monitorar e combater o bullying em suas comunidades.

2.5.3 Tecnologia de monitoramento
A tecnologia de monitoramento pode ser usada para monitorar o com-

portamento online e off-line dos alunos e detectar padrões de comportamento 
que possam indicar bullying. Isso pode incluir a monitorização de mensagens de 
texto, e-mails, redes sociais e outras formas de comunicação online, bem como 
a observação do comportamento dos alunos na escola.

2.5.4 Jogos educativos
Os jogos educativos são uma maneira divertida e interativa de ensinar as 

crianças sobre o bullying e outras questões sociais importantes. Existem muitos 
jogos disponíveis que ensinam as crianças a reconhecer o bullying, a lidar com si-
tuações difíceis e a trabalhar em equipe para criar um ambiente seguro e saudável.

2.5.5 Inteligência Artificial
A inteligência artificial pode ser usada para identificar padrões de com-

portamento que possam indicar bullying, para monitorar e analisar grandes 
quantidades de dados para detectar tendências e identificar áreas de risco. 
Existem muitas tecnologias inovadoras que podem ajudar a combater o bullying 
nas escolas. Desde aplicativos de denúncia até realidade virtual e inteligência 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

212

artificial, essas tecnologias podem ser usadas para educar os estudantes, identifi-
car incidentes de bullying e fornecer recursos para ajudar as vítimas. Com o uso 
adequado dessas tecnologias, podemos tornar as escolas um lugar mais seguro e 
acolhedor para todos os estudantes.

2.6 O bullying e o papel dos pais

O bullying é uma forma de comportamento agressivo que pode ter um 
impacto duradouro na saúde mental e emocional das vítimas. Embora as escolas 
tenham um papel importante em prevenir e combater o bullying, os pais também 
desempenham um papel crucial nesse processo.

Os pais podem ajudar a prevenir o bullying, ensinando seus filhos a respei-
tar os outros e a tratar as pessoas com gentileza e empatia. Eles também podem 
ensinar seus filhos a reconhecer e respeitar as diferenças culturais e individuais. 
Gladys Nogueira Cabral  destaca que ao “ensinar a seus filhos esses valores im-
portantes, eles podem ajudar a criar uma cultura de respeito e inclusão”.

Os pais também podem ficar alertas a sinais de que seus filhos podem 
estar sendo vítimas de bullying, como mudanças em seu comportamento ou 
humor. Eles devem manter um canal de comunicação aberto e honesto com 
seus filhos e encorajá-los a falar sobre seus problemas e preocupações. Se os pais 
suspeitarem que seus filhos estão sendo intimidados, devem tomar medidas para 
ajudá-los, como entrar em contato com a escola ou com um conselheiro.

Além disso, os pais devem modelar um comportamento positivo em re-
lação aos outros. Eles devem evitar comportamentos agressivos ou discrimi-
natórios e tratar as pessoas com respeito e empatia. Os pais também podem 
participar de atividades escolares e se envolver em grupos de pais para apoiar a 
prevenção do bullying na escola.

Os pais têm um papel crucial na prevenção do bullying e na promoção de 
um ambiente escolar seguro e acolhedor. Eles podem ajudar seus filhos a apren-
der valores importantes, como respeito e empatia, estando alerta a sinais de 
bullying. Ao modelar um comportamento positivo e se envolver na comunidade 
escolar, os pais podem ajudar a criar uma cultura de respeito e inclusão. Juntos, 
escolas e pais podem trabalhar para prevenir o bullying e criar um ambiente mais 
saudável para todos os estudantes.

3. Considerações finais 

O bullying pode ter graves consequências psicológicas para as vítimas, afe-
tando sua autoestima, motivação, desempenho acadêmico e saúde mental. É im-
portante que os educadores e profissionais de saúde estejam atentos aos sinais de 
bullying e ofereçam intervenções efetivas para prevenir e combater esse problema.
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A práxis pedagógica na contemporaneidade pode ser um importante alia-
do no combate ao bullying, promovendo uma cultura de respeito, tolerância e 
empatia entre os alunos e contribuindo para a formação de cidadãos conscientes 
e comprometidos com o bem-estar coletivo.

A construção de uma sociedade melhor depende de diversos fatores que 
por muitas vezes fogem da competência da educação, mas que por outro lado a 
escola desempenha um papel fundamental nesse processo, a partir do resgate de 
princípios e valores como o respeito, a tolerância, o amor, a solidariedade, para 
deste modo, fortalecer os laços criados entre os indivíduos e que estão cada vez 
mais frágeis.

O bullying deve ser tratado com grande importância pela escola, família e 
sociedade, por ser um fator de violência que evidencia a desigualdade e injustiça 
social, além de pressões psicológicas ou físicas por parte do agressor, desacatan-
do e degradando as diferenças, bem como consequências físicas e psicológicas 
de curto e longo prazo, as quais podem causar dificuldades acadêmicas, sociais, 
emocionais e legais.

É necessário que se constituam ações a serem desenvolvidas objetivando ini-
bir e ou punir as ações do agressor e minimizar as consequências para as vítimas. 
É de extrema importância que principalmente família e os profissionais de ensino, 
estejam atentos a qualquer sinal de ação agressiva, pois não há métodos para diag-
nosticar e ou pontos prontos para se determinar o bullyinista. Por isso é necessário 
que estejam todos cautelosos às crianças mais propensas à agredirem ou à compor-
tamentos antissociais, a fim de se verificar qualquer prática de bullying. 

A formação de cidadãos de caráter é o ponto principal para a construção 
de um mundo melhor e uma sociedade mais justa.
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da nossa sociedade e deve ser celebrada e respeitada por todos. No entanto, 
muitas vezes, a diferença pode ser vista como um problema, as pessoas que são 
diferentes podem ser alvo de discriminação, preconceito e bullying.

É importante lembrar que o direito de ser diferente está garantido na 
Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, que estabelece a igual-
dade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso significa que todas 
as pessoas têm o direito de ser tratadas com igualdade, independentemente de 
sua cor, raça, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica que as 
diferencie das demais.

Ser diferente é normal e enriquecedor para a sociedade. Cada pessoa traz 
consigo uma bagagem única de experiências, conhecimentos e habilidades, que 
podem contribuir para o desenvolvimento de novas ideias e soluções para os 
desafios que enfrentamos como sociedade.

Por isso, é fundamental que a diversidade seja valorizada e respeitada em 
todos os âmbitos da sociedade, seja na escola, no trabalho, na família ou nas 
relações sociais em geral. É preciso combater todas as formas de discriminação 
e preconceito, promovendo a inclusão e o respeito mútuo entre todas as pessoas.

2. Desenvolvimento

Ser diferente é normal: o artigo 5º da Constituição Federal garante o di-
reito de ser diferente.

O Direito assegura constitucionalmente o direito de ser diferente quando 
assegura o direito à liberdade. Direito a igualdade é o direito de ser padronizado, 
despersonalizado, integrado ao grupo, mas sem opção para discordar. O direito 
de ser diferente é o direito de ser livre para escolher.

Igualdade e diferença são questões antigas apesar de sua persistência nos 
debates atuais. Esses tópicos estavam relacionados a processos históricos emer-
gentes e atingiram diferentes formas de expressão histórico-discursiva que nem 
sempre associavam a igualdade em oposição à natural desigualdade que exigia 
uma solução, como antiguidades. Um clássico cujo igual valor não era universal 
para “não cidadãos”, “bárbaros”, mas sim, apenas para cidadãos. 

Os responsáveis pela dignidade do conceito de igualdade de forma mais 
universal foram às filosofias humanistas dos séculos XVI e XVII, a ética cristã, 
os Iluminismos do século XVIII e o marxismo do século XIX. Entretanto, a 
noção de igualdade persistente na cultura ocidental está indissociavelmente li-
gada ao Cristianismo, o qual enxerga cada homem individualmente, como uma 
pessoa singular, diferente, mas igual perante Deus e dotado da mesma origem.

A palavra tolerância provém da palavra tolerareque significa etimologica-
mente sofrer ou suportar pacientemente. 
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O conceito tolerância radica numa aceitação assimétrica de poder: 

TOLERA-SE AQUILO QUE SE APRESENTA COMO DISTINTO DA MANEIRA 
DE AGIR, PENSAR E SENTIR DE QUEM TOLERA;

QUEM TOLERA ESTÁ, EM PRINCÍPIO NUMA POSIÇÃO DE 
SUPERIORIDADE EM RELAÇÃO AQUELE QUE É TOLERADO.

Fonte: Gladys Nogueira Cabral, (2023)

Nesse sentido, pode-se definir a tolerância como sendo a capacidade de 
uma pessoa ou grupo social de aceitar, noutra pessoa ou grupo social, uma ati-
tude diferente das que são tidas como normal. Ser tolerante implica em aceitar 
que os outros pensem diferentes de nós, sem que isso possa nos levar a odiá-los. 
Assim, podemos ser tolerantes dentro do mesmo grupo; ser tolerantes face aos 
que não pertencem ao nosso grupo; e tolerante às convicções e crenças dos ou-
tros que sejam diferentes das nossas.

2.1 Identidades fragmentadas en Simone Ischkanian

Las identidades fragmentadas indígenas en Brasil se refieren a la pérdida 
de la unidad cultural y social de las comunidades indígenas debido a la coloni-
zación, la explotación y la discriminación histórica por parte de la sociedad bra-
sileña. Durante siglos, las comunidades indígenas han sufrido la fragmentación 
de sus identidades y la pérdida de sus tierras y recursos, lo que ha llevado a la 
marginalización y la pobreza.

La diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas en Brasil es enor-
me, y cada comunidad tiene sus propias lenguas, creencias, tradiciones y prác-
ticas culturales únicas. Sin embargo, la presión de la sociedad dominante ha 
llevado a muchas comunidades indígenas a abandonar sus lenguas y tradiciones 
en un esfuerzo por adaptarse a un mundo cambiante.

En las últimas décadas, ha habido un resurgimiento de la conciencia y la 
resistencia indígena en Brasil, y las comunidades indígenas han estado luchan-
do por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de sus identidades 
culturales. Esto ha incluido la lucha por la protección de sus tierras ancestrales, 
la revitalización de sus lenguas y tradiciones, y la defensa de sus derechos a la 
educación y la atención médica adecuada.

A pesar de estos esfuerzos, las identidades fragmentadas de las comunida-
des indígenas en Brasil siguen siendo una preocupación importante, y se necesitan 
más medidas para garantizar la protección y la preservación de sus culturas únicas. 

A identidade indígena se refere à compreensão e valorização da cultura, tra-
dições, história e sabedoria dos povos originários das Américas. Essa identidade 
é construída a partir das experiências e relações desses povos com seu ambiente 
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natural, sua história de resistência e luta contra a opressão e colonização. 
A identidade indígena é marcada pela diversidade, já que existem cen-

tenas de grupos indígenas nas Américas, cada um com suas próprias línguas, 
crenças, costumes e tradições. Essa diversidade é valorizada e celebrada pelos 
povos indígenas, que lutam pela preservação de suas culturas e territórios. 

A identidade indígena é frequentemente ameaçada pela discriminação, 
violência e exploração que os povos indígenas enfrentam em muitos lugares. É 
importante, portanto, que haja esforços para valorizar e respeitar a identidade 
indígena, reconhecendo a contribuição desses povos para a história e cultura das 
Américas, bem como seus direitos e necessidades como cidadãos.

2.2. Educar meninas e meninos: relações de gênero na escola

A escola é um espaço fundamental para a construção de relações de gê-
nero igualitárias. É preciso que os educadores estejam atentos à forma como 
meninas e meninos são tratados, e trabalhem para que não haja diferenciação de 
oportunidades, tratamento ou expectativas em função do gênero.

Educar meninas e meninos de forma igualitária significa oferecer a todos as mesmas 
oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, sem reforçar estereótipos de gênero. 

As atividades devem ser pensadas de forma a estimular habilidades e interesses sem 
distinção de gênero.

Rafael Jacson da Silva Carneiro

Também é importante que a escola se torne um espaço seguro e acolhedor 
para meninas e meninos, livre de qualquer forma de violência, assédio ou dis-
criminação. É fundamental que os educadores sejam treinados para identificar e 
enfrentar situações de violência de gênero, que as vítimas recebam apoio e orien-
tação. Além disso, a escola pode contribuir para a desconstrução de estereótipos 
de gênero por meio da promoção de discussões e reflexões sobre questões de 
gênero e diversidade. É importante que os estudantes aprendam sobre a história 
das lutas das mulheres por direitos e igualdade, que aprendam a valorizar a di-
versidade de expressões de gênero e orientações sexuais.

Educar meninas e meninos de forma igualitária na escola é um desafio im-
portante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária em relação 
de gênero. É fundamental que as escolas adotem práticas que promovam a igual-
dade de gênero e contribuam para a desconstrução de estereótipos e preconceitos.

2.3 Novos olhares: mulheres e relações de gênero no Brasil

Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado um aumento na visibilidade 
e participação das mulheres na sociedade. Isso tem sido resultado de um longo 
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processo de lutas feministas que têm buscado promover a igualdade de gênero e 
a valorização da voz e dos direitos das mulheres.

Esse processo tem se refletido em diversas áreas, como na política, com 
a eleição de mais mulheres para cargos públicos e no mercado de trabalho, com 
a ampliação do acesso das mulheres a posições de liderança e à remuneração 
igualitária. Além disso, a sociedade tem debatido mais sobre questões de gênero 
e violência contra a mulher, o que tem contribuído para a desconstrução de es-
tereótipos e preconceitos de gênero.

No entanto, apesar desses avanços, ainda há muito a ser feito para pro-
mover a igualdade de gênero no Brasil. As mulheres ainda enfrentam muitas 
barreiras e desafios, como a desigualdade salarial, a violência de gênero e a falta 
de acesso à educação e serviços de saúde adequados.

Para promover a igualdade de gênero, é preciso que a sociedade amplie o diálogo e 
a reflexão sobre questões de gênero, valorizando a voz e os direitos das mulheres. É 

importante também que sejam adotadas políticas públicas que promovam a igualdade 
de gênero, como a implementação de medidas para a ampliação do acesso das 

mulheres à educação, à saúde e ao mercado de trabalho.
Alcione Santos de Souza

Enfim, é necessário que novos olhares sejam lançados sobre as relações 
de gênero no Brasil, para que sejam construídas sociedades mais justas e iguali-
tárias para todas as pessoas.

2.4 As diferenças de cada um: do silêncio do lar ao silêncio escolar

As diferenças são parte intrínseca da sociedade e é importante reconhecer 
e valorizar cada indivíduo por suas particularidades. No entanto, muitas vezes, 
essas diferenças são silenciadas, tanto no âmbito familiar quanto no escolar.

No silêncio do lar, muitas crianças e adolescentes são criados em am-
bientes que não valorizam a diversidade, onde as diferenças são consideradas 
negativas e desvalorizadas. Isso pode ser reflexo de preconceitos e estereótipos 
presentes na sociedade em que vivemos.

Esse silêncio do lar muitas vezes é reproduzido na escola, onde alunos 
são pressionados a se adequar a padrões estabelecidos, que não levam em conta 
as suas particularidades. Esse ambiente pode ser hostil para aqueles que fogem 
dos padrões considerados “normais”, gerando exclusão e até mesmo bullying.

Para quebrar esse ciclo de silêncio, é fundamental que sejam criados es-
paços de diálogo e reflexão, tanto em casa quanto na escola. É necessário que 
sejam discutidas e valorizadas as diferenças, para que cada indivíduo seja respei-
tado em sua singularidade.

Na escola, é importante que haja uma cultura de valorização da 
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diversidade, onde cada aluno seja incentivado a se expressar livremente, sem 
medo de julgamentos ou exclusão. É fundamental que os educadores estejam 
atentos a sinais de preconceito ou exclusão e que trabalhem para construir um 
ambiente inclusivo e respeitoso para todos. 

É fundamental que sejam criados espaços de diálogo e reflexão para va-
lorizar a diversidade e romper com o silêncio que, muitas vezes, impede o pleno 
desenvolvimento e valorização de cada indivíduo.

2.5 O poder da identidade de cada um 

A identidade é uma das questões mais importantes da nossa vida, pois 
define quem somos, nossos valores, crenças e modo de vida. A identidade é 
formada por um conjunto de características únicas e específicas, que nos tornam 
diferentes dos outros. É um poder que cada um de nós possui e que nos permite 
sermos reconhecidos como indivíduos únicos e autênticos. 

A Constituição Federal de 1988 rejeita qualquer forma de discriminação 
ao proclamar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, sendo invioláveis o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade. Dessa forma, dentre os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil está a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Com 
efeito, não é permitido adotar qualquer tipo de discriminação em razão do sexo, 
origem, idade, cor, raça, estado civil, crença religiosa, convicção filosófica ou 
política, situação familiar, condição e saúde física sensorial e mental ou orien-
tação sexual.

A identidade pode ser influenciada por diversos fatores, como a cultura, 
a sociedade, a família e as experiências pessoais. Cada um de nós possui uma 
identidade singular e única, que é fruto da nossa história de vida e das nossas 
escolhas. Essa identidade pode ser um grande poder, pois nos permite expressar 
a nossa individualidade, nos destacar dos outros e ter voz ativa na sociedade.

Em algumas situações, a identidade pode ser limitada e até mesmo subju-
gada por influências externas. Quando somos pressionados a seguir padrões es-
tabelecidos pela sociedade, ou quando nossas escolhas são questionadas ou des-
valorizadas, podemos sentir que nossa identidade não tem poder ou relevância.

É fundamental que cada um de nós tenha consciência da importância da 
nossa identidade e que a valorizemos e defendamos. Devemos ser fiéis a nós 
mesmos, às nossas convicções e às nossas escolhas, mesmo que isso signifique ir 
contra as expectativas da sociedade ou das pessoas ao nosso redor.

Ao valorizar e defender a nossa identidade, estamos exercendo um poder 
que é exclusivamente nosso e que nos permite sermos autênticos e verdadeiros. 
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A identidade é um poder que nos torna únicos e especiais, que deve ser sempre 
valorizado e protegido.

2.6 Racismo e anti-racismo na educação, repensando nossa escola

O racismo é um problema estrutural que ainda persiste em nossa socie-
dade e, infelizmente, também se manifesta dentro das escolas. A escola é um 
ambiente que deve ser inclusivo e acolhedor para todos os alunos, independen-
temente da cor de pele, mas infelizmente não é isso que acontece na prática.

Muitas vezes, os alunos negros são vítimas de racismo na escola, seja por 
parte de colegas, professores ou funcionários. Isso pode se manifestar de diversas 
formas, como comentários preconceituosos, discriminação velada, tratamento 
diferenciado ou até mesmo violência física.

Uma das principais medidas é a inclusão da história e cultura negra nas 
disciplinas escolares, abordando temas como a escravidão, a luta contra o racis-
mo e a contribuição dos negros para a cultura brasileira. Além disso, é funda-
mental que haja ações afirmativas para garantir a presença dos negros em todos 
os espaços da escola, como a contratação de professores negros e a promoção de 
eventos que valorizem a cultura negra.

Também é importante que a escola esteja atenta aos casos de racismo e 
adote medidas disciplinares efetivas para coibir esse tipo de comportamento. É 
fundamental que a escola seja um ambiente seguro e acolhedor para todos os 
alunos, independentemente da cor de pele.

É preciso que a escola repense sua postura em relação ao racismo e adote 
medidas concretas para combater essa problemática. A educação antirracista e 
a valorização da diversidade são fundamentais para garantir uma escola mais 
inclusiva e justa para todos.

2.7 O sortilégio da cor: identidade, raça, questões do indígena e gênero no Brasil

O Brasil é um país marcado pela diversidade étnica e cultural, resultado 
de sua história de colonização e miscigenação. No entanto, essa diversidade nem 
sempre é valorizada e respeitada, questões como identidade, raça, indígenas e 
gênero ainda são temas de grande debate e luta em nossa sociedade.

O sortilégio da cor, refere-se à ideia de que a cor da pele tem um papel 
central na formação da identidade brasileira. Desde a colonização, a cor da pele 
foi utilizada para definir as relações sociais e hierarquias, com os brancos ocu-
pando o topo e os negros e indígenas sendo subjugados.

Essa hierarquia ainda se faz presente na sociedade brasileira, seja por meio 
de preconceitos e discriminações veladas ou por meio de políticas públicas e 
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institucionais que ainda favorecem os brancos em detrimento dos negros e indígenas.
A questão de gênero também é um tema de grande importância no Brasil, 

com a luta das mulheres por direitos e igualdade ainda sendo uma realidade. 
A educação é um campo fundamental para a promoção da igualdade de 

gênero, tanto no que se refere à inclusão de mulheres em áreas historicamente 
dominadas por homens, quanto na desconstrução de estereótipos e preconceitos.

No que diz respeito aos indígenas, é fundamental que sejam valorizadas 
suas culturas e tradições, além de serem respeitados seus direitos territoriais e de 
autodeterminação.

2.8 Gênero, patriarcado e violência

A violência contra as mulheres é uma triste realidade em todo o mundo e 
no Brasil não é diferente. A raiz desse problema está na estrutura patriarcal que 
permeia a sociedade, onde homens detêm o poder e as mulheres são subordina-
das, oprimidas e muitas vezes violentadas.

O patriarcado é um sistema de dominação masculina que se manifesta de 
diversas formas, seja no âmbito doméstico, social, político ou econômico. Essa 
estrutura é responsável por perpetuar a violência contra as mulheres, seja por 
meio de agressões físicas, psicológicas, sexuais ou patrimoniais.

A luta contra a violência de gênero envolve diversas frentes, como o com-
bate à cultura do estupro e a promoção da educação para a igualdade de gênero. 
É fundamental que os homens sejam educados para respeitar as mulheres, des-
construindo estereótipos e preconceitos que perpetuam a violência.

Além disso, é importante que as mulheres tenham acesso a políticas públicas 
que garantam seus direitos e sua proteção contra a violência, como a Lei Maria da 
Penha e a criação de casas de acolhimento para mulheres em situação de risco.

2.9 Mulheres: o gênero nos une, a classe nos divide

A luta feminista tem sido uma constante em todo o mundo, buscando a 
promoção da igualdade de gênero e o fim das diversas formas de opressão às 
quais as mulheres são submetidas. No entanto, apesar de haver muitos pontos de 
união entre as mulheres, é importante destacar que a classe social pode dividir e 
fragmentar essa luta.

Mulheres de diferentes classes sociais possuem experiências distintas de 
opressão e privilégio, o que pode gerar conflitos e divisões no movimento feminista. 
Mulheres pobres, negras e indígenas, por exemplo, sofrem não apenas com a opres-
são de gênero, mas também com a opressão de classe e a discriminação racial.

O movimento feminista deve incluir em suas lutas a questão da classe 
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social, combatendo a desigualdade econômica e social que afeta principalmente 
as mulheres mais pobres. É preciso construir uma luta feminista que seja inclusi-
va e que dê voz às mulheres de todas as classes sociais e origens étnicas.

Reconhecer que as mulheres não são um grupo homogêneo e que exis-
tem outras opressões que afetam as mulheres de maneiras diferentes, como a 
orientação sexual, a identidade de gênero e a deficiência física ou mental. Essas 
questões devem ser consideradas e incluídas nas lutas feministas.

3. Considerações finais 

No bojo dessas discussões é válida a assertiva de que se faz necessário que a 
escola entenda que os sujeitos presentes no seu interior vêm de diferentes contextos 
socioculturais, possuem visões de mundo e experiências de vida bastante diversas. 

No século XXI, a sociedade tem evoluído em direção a um entendimento 
maior da diversidade e da importância de respeitar as diferenças individuais. 
Hoje, mais do que nunca, temos acesso a informações e recursos que nos permi-
tem entender e valorizar a diversidade em todas as suas formas. 

Respeitar e tratar pedagogicamente as diferenças desses sujeitos, especi-
ficamente, as de ordem racial e de gênero, através, dentre outras coisas, da im-
plementação de um currículo que valorize, respeite e dialogue com os diferentes 
saberes, do tratamento respeitoso a todos e todas, a práticas pedagógicas pau-
tadas nas propostas multiculturalistas, são princípios para a efetivação de uma 
educação democrática, cidadã e inclusiva, que contribuirá no processo de busca 
do respeito e valorização das diferenças nas sociedades.

As diferenças individuais podem incluir características físicas, culturais, 
religiosas, de gênero ou de orientação sexual e é importante reconhecer que 
essas diferenças são uma parte natural e importante da humanidade. Cada in-
divíduo é único e tem sua própria história e experiências, a diversidade de pers-
pectivas e experiências é uma fonte de riqueza para a sociedade como um todo. 

No entanto, mesmo com a evolução da sociedade em direção a um maior res-
peito à diversidade, ainda existem desafios a serem superados. O preconceito, a dis-
criminação e o bullying ainda são problemas persistentes em muitas partes do mun-
do e muitas pessoas ainda enfrentam barreiras devido às suas diferenças individuais. 

Para enfrentar esses desafios, é importante que cada um de nós faça a 
nossa parte, promovendo o respeito e a inclusão em nossas próprias atitudes e 
comportamentos. Isso pode incluir ouvir e valorizar as opiniões e experiências 
de outras pessoas, educar-se sobre diferentes culturas e modos de vida, defender 
os direitos das minorias. 

As instituições, como escolas e empresas, também têm um papel impor-
tante a desempenhar na promoção da diversidade e do respeito às diferenças 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

224

individuais. Isso pode incluir a criação de políticas e práticas que promovam a 
inclusão, bem como a celebração da diversidade em todas as suas formas. 

Ser diferente é uma parte natural e importante da humanidade. É es-
sencial que a sociedade continue a evoluir em direção a um maior respeito e 
inclusão das diferenças individuais. Ao promover a diversidade e combater a 
discriminação e o preconceito, podemos construir uma sociedade mais justa e 
inclusiva para todos. 

O sortilégio da cor, as questões de raça, gênero e dos indígenas são temas 
fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária no Brasil. 

A promoção da educação intercultural e da igualdade de direitos e oportu-
nidades para todas as pessoas, independentemente de sua cor, gênero ou etnia, é 
um caminho essencial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. 

A luta contra a violência de gênero é um desafio para toda a sociedade e 
é fundamental que homens e mulheres se unam nessa luta. Somente com o fim 
do patriarcado e a promoção da igualdade de gênero será possível construir uma 
sociedade verdadeiramente justa e igualitária. 

As ações feministas são relevantes para a promoção da igualdade de gêne-
ro e o fim das diversas formas de opressão às quais as mulheres são submetidas. 
É importante que essa luta seja inclusiva e que considere as questões de classe 
social, etnia e outras opressões que afetam as mulheres de maneiras distintas. 
Somente assim será possível construir uma sociedade mais justa e igualitária 
para todas as mulheres.
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1. Introdução 

No Brasil, constatou-se a necessidade de discutir os aspectos da sexuali-
dade no espaço escolar através dos temas transversais que se configuram como 
uma tentativa de voltar a prática educacional para a construção de uma realida-
de social, política e ambiental cidadã, sendo seus conteúdos e objetivos incorpo-
rados nas áreas de conhecimento existentes e no trabalho educativo escolar. Esse 
pressuposto baseia-se na ideia de que a escola não muda a sociedade, mas pode 
transcender o espaço de reprodução para o espaço de transformação, uma vez 
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que as práticas pedagógicas são sociais e políticas (BRASIL, 2000). 
A educação sexual e a sexualidade são temas que geram muitos debates e 

discussões em nossa sociedade. Enquanto alguns defendem que esses temas de-
vem ser abordados abertamente e desde cedo, outros acreditam que eles devem 
ser mantidos em sigilo e apenas tratados em contextos específicos. Neste artigo, 
vamos discutir as definições e abordagens fundamentais em torno da educação 
sexual e da sexualidade.

É importante destacar que a educação sexual não se resume apenas a 
informações biológicas e médicas sobre a reprodução e as doenças sexualmente 
transmissíveis. A educação sexual deve abordar a sexualidade como um fenô-
meno complexo e multifacetado, que envolve aspectos emocionais, psicológicos, 
culturais e sociais.

A sexualidade é uma dimensão fundamental da vida humana, que se ma-
nifesta de diversas formas, como o desejo sexual, o erotismo, o amor, a intimi-
dade e a identidade de gênero. Ela pode ser influenciada por fatores como a 
cultura, a religião, a história pessoal e as relações interpessoais.

Assim, a educação sexual deve oferecer informações e reflexões que per-
mitam aos indivíduos compreender e valorizar sua própria sexualidade, bem 
como respeitar a sexualidade dos outros. Isso inclui a promoção da igualdade de 
gênero e o combate à violência sexual e ao assédio.

Em termos de abordagens, existem diferentes modelos de educação se-
xual. Uma abordagem tradicional pode focar na transmissão de informações 
médicas e biológicas, como a anatomia e fisiologia sexual, a prevenção de doen-
ças e a contracepção. Outra abordagem, mais contemporânea, enfatiza a edu-
cação sexual como um processo contínuo de reflexão e discussão, que envolve 
aspectos sociais, psicológicos e emocionais.

Independentemente da abordagem adotada, é importante que a educação 
sexual seja aberta, inclusiva e respeitosa (BRASIL, 2000). 

Os educadores devem estar preparados para lidar com perguntas e dúvi-
das dos alunos de maneira sensível e adequada à faixa etária, gênero e cultura 
dos mesmos. Além disso, é importante que as instituições, como escolas e famí-
lias, trabalhem juntas para fornecer uma educação sexual abrangente e eficaz.

A educação sexual e a sexualidade são temas fundamentais que devem ser 
abordados de maneira aberta e inclusiva. A educação sexual deve ir além da trans-
missão de informações médicas e biológicas, incluir reflexões sobre a sexualidade 
como um fenômeno complexo e multifacetado. Ao promover uma educação se-
xual respeitosa e inclusiva, podemos ajudar os indivíduos a compreender e valori-
zar sua própria sexualidade, bem como respeitar a sexualidade dos outros.
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2. Desenvolvimento

Para Foucault (2009a), do ponto de vista histórico, há dois procedimentos 
para produzir a verdade do sexo: ars erotica e scientia sexualis. 

Primeiro: ela é produzida pela experiência, encarada como prática e extraída do prazer, 
que deve ser conhecido como tal, segundo sua intensidade, qualidade específica, duração 
e manifestações no corpo e na alma; constitui-se um saber secreto para não perder sua 
eficácia e deve ser transmitido de modo esotérico através de uma iniciação de um/a 
discípulo/a pelo/a mestre/a.

Segundo: a característica da sociedade desenvolveu mecanismos ordenados, quanto ao 
essencial, em função da confissão, a qual difundiu seus efeitos na medicina, na justiça, 
na pedagogia, nas relações interpessoais, familiares e amorosas. Este parece ser o 
subsídio fundamental para o desenvolvimento de uma ciência sexual.

Fonte: Alcione Santos de Souza, (2023)

Pensar o êxito da educação sexual no ambiente escolar é centrar o/a 
professor/a como personagem principal desse processo, pois atitudes e conhe-
cimentos são transmitidos diretamente para os/as estudantes e podem ser al-
terados pela formação complementar e pelo envolvimento em experiências de 
ensino-aprendizagem para a sexualidade. 

A instituição escolar, assim como outras estruturas sociais, pela ação de 
seus/suas atores e atrizes, desempenha papel especial na produção de identida-
des sexuais e de gênero, assim como na validação de determinadas formas de 
viver as masculinidades, as feminilidades e as sexualidades.

Os aspectos do comportamento social que envolvem as ações praticadas 
por homens e mulheres no contexto social do desempenho de seus papéis e o 
comportamento sexual nas relações, o que foi denominado de opção sexual, des-
tacando que cada pessoa tem seu papel e responsabilidade na orientação dos/as 
adolescentes, sendo um trabalho compartilhado. Salienta-se, também, o precon-
ceito quanto à diversidade sexual, que é um aspecto atual da sociedade.

Pode-se inferir que nesse eixo deveriam ser incluídas, na educação sexual, 
as relações de gênero que permeiam as relações interpessoais dos/as sujeitos/
as. É importante notar que entre os/as docentes pesquisados/as apenas Pincel 
destacou a necessidade de se dialogar com essas questões. Problematizar as 
construções sociais do masculino e do feminino, em uma proposta pedagógica, 
é uma forma de construir uma equidade de gênero, pois as diferenças biológicas 
servem de argumento para justificar uma série de desigualdades sociais entre 
homens e mulheres, que, por sua vez, formam a base para justificar comporta-
mentos de mulheres e homens (ALTMANN, 2009). 

Trabalhar com os pressupostos das relações de gênero é aceitar que não 
há uma compreensão única do seu conceito e significa, também, posicionar-se 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

228

contrariamente à naturalização do masculino e do feminino. 
Incorporar essa perspectiva não é uma tarefa fácil, pois a simples substi-

tuição dos parâmetros essencialistas por uma prática centrada na desconstrução 
das concepções existentes não eliminaria todas as relações de poder e discrimi-
nações reproduzidas no espaço escolar; todavia, é fundamental que os aspectos 
heteronormativos sejam questionados e, talvez, seja esse o ponto de partida para 
o entendimento da formação das identidades sexuais e de gênero.

2.1 Breve história da sexualidade

A sexualidade sempre foi um tema presente na história da humanidade, 
mas sua compreensão e abordagem mudaram ao longo dos séculos. A história 
da sexualidade começa na antiguidade, onde as práticas sexuais eram influen-
ciadas por fatores culturais e religiosos.

Na Grécia Antiga, por exemplo, a sexualidade era vista como algo natural 
e livre, havia uma valorização da beleza do corpo humano. Já na Roma Antiga, a 
sexualidade era mais reprimida e as práticas sexuais eram regulamentadas pela lei.

Na Idade Média, a sexualidade era vista como algo pecaminoso e havia uma forte 
influência da Igreja Católica na regulamentação da vida sexual dos indivíduos. Nesse 
período, a abstinência sexual era valorizada e a prática do sexo era permitida apenas 

para fins reprodutivos.
Rafael Jacson da Silva Carneiro

Na modernidade, a sexualidade passou a ser mais discutida e compreen-
dida como um fenômeno psicológico e social. Com a revolução sexual dos anos 
1960 e 1970, houve uma maior liberação sexual e uma mudança na percepção 
da sexualidade como algo natural e saudável.

Hoje, a compreensão da sexualidade é influenciada por fatores como a 
cultura, a religião, a política e a tecnologia. A sexualidade é vista como um fenô-
meno complexo e multifacetado, que envolve aspectos emocionais, psicológicos, 
culturais e sociais.

2.2 Orientação sexual no contexto escolar, o discurso oficial e o cotidiano pedagógico

A orientação sexual é um tema importante no contexto escolar, pois mui-
tos jovens passam por descobertas e questionamentos relacionados à sua sexua-
lidade durante a adolescência. O discurso oficial da educação brasileira, por 
meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), preconiza que 
a escola deve tratar a orientação sexual de forma transversal, ou seja, em todas 
as disciplinas e em todos os anos do ensino fundamental e médio, de forma a 
combater preconceitos e discriminações.

Na prática, muitas vezes isso não acontece. Muitos professores ainda 
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sentem dificuldades em abordar o tema e acabam reforçando estereótipos e pre-
conceitos, reproduzindo assim uma cultura heteronormativa que não acolhe as 
diversidades de orientações sexuais e identidades de gênero.

A escola deve ser um espaço seguro para que os jovens possam questionar, 
aprender e se desenvolver sem discriminação ou bullying, as questões sobre sexua-
lidade para garantir que o discurso oficial seja efetivado no cotidiano pedagógico.

Gladys Nogueira Cabral evidencia que “investir em formação continuada 
para os professores e criar espaços de diálogo com os estudantes, respeitando suas 
individualidades” e oferecendo informações baseadas em evidências científicas.

A escola pode e deve ser um agente de transformação social, promovendo 
uma educação inclusiva que respeite as diversidades e estimule o diálogo e o 
respeito mútuo. A orientação sexual é um tema fundamental nesse processo e 
deve ser tratada de forma acolhedora e não discriminatória.

2.3 Educação sexual delineado na ética, liberdade e autonomia

A educação sexual é uma temática relevante na formação integral dos 
indivíduos e deve ser abordada de forma ética, respeitando a liberdade e auto-
nomia de cada pessoa. 

O diálogo aberto e a orientação adequada sobre o tema são essenciais para 
que os indivíduos possam desenvolver uma sexualidade saudável e responsável.

É importante que a educação sexual seja pautada na ética, ou seja, na 
promoção do respeito e da dignidade das pessoas, evitando qualquer tipo de 
violência ou discriminação. Além disso, é necessário que a educação sexual seja 
conduzida de forma a garantir a liberdade de escolha e o respeito à autonomia 
dos indivíduos, para que possam fazer suas próprias escolhas com base em in-
formações claras e conscientes.

A educação sexual deve ser uma construção contínua, que se inicia na 
família e é complementada na escola. É importante que as informações sejam 
transmitidas de forma adequada e respeitando as diferentes fases de desenvolvi-
mento e maturidade de cada pessoa. É necessário que sejam abordados temas 
como a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o planejamento fami-
liar e o respeito às diferenças de gênero e orientação sexual.

A escola tem um papel importante nesse processo, oferecendo um am-
biente seguro e acolhedor para que os estudantes possam dialogar e aprender 
sobre sexualidade sem medo de serem julgados ou discriminados. É importante 
que os professores estejam capacitados para abordar o tema de forma adequada 
e inclusiva, valorizando as diferenças e promovendo a igualdade.

A educação sexual é um direito e deve ser abordada de forma adequa-
da e responsável, valorizando sempre a ética, a liberdade e a autonomia dos 
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indivíduos. A promoção de uma sexualidade saudável e responsável é essencial 
para o desenvolvimento integral dos indivíduos e para a construção de uma so-
ciedade mais justa e igualitária.

2.4 Sexualidade e gravidez na adolescência 

A sexualidade é uma parte importante do desenvolvimento humano e a 
adolescência é uma fase em que muitos jovens iniciam sua vida sexual. No entan-
to, a falta de informação e o acesso limitado a contraceptivos podem levar à gravi-
dez não planejada, o que pode ter impactos significativos na vida dos adolescentes.

A gravidez na adolescência pode afetar tanto a saúde física quanto a men-
tal dos jovens. Além disso, pode limitar suas oportunidades educacionais e pro-
fissionais, além de aumentar a chance de pobreza e exclusão social.

Para prevenir a gravidez na adolescência, é essencial que os jovens te-
nham acesso a informações precisas e confiáveis sobre sexualidade, contracep-
ção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Os pais, a escola e a 
sociedade como um todo têm um papel fundamental nesse processo.

Os pais devem falar abertamente sobre sexualidade com seus filhos, desde 
cedo, de forma a fornecer informações adequadas e esclarecer dúvidas. A escola 
também deve oferecer orientação sexual e acesso a contraceptivos, além de abor-
dar o tema de forma inclusiva e sem preconceitos.

A sociedade, por sua vez, deve investir em políticas públicas que facilitem o 
acesso a serviços de saúde e educação sexual, bem como em programas de apoio 
à juventude, como projetos culturais, esportivos e de formação profissional.

2.5 Diferenças teóricas sobre gênero, corpo, comportamento, inclusão, autismo 
(TEA) e sexualidade

As diferenças teóricas sobre gênero, corpo, comportamento, inclusão, au-
tismo (TEA) e sexualidade são variadas e muitas vezes controversas. Existem 
diferentes teorias que tentam explicar esses fenômenos, algumas das quais são 
mais aceitas do que outras.

No que diz respeito ao gênero, há teorias que afirmam que é uma cons-
trução social, ou seja, que não é algo inato ou biológico, mas sim, algo que é 
aprendido através da socialização. Outras teorias defendem que o gênero é de-
terminado pela biologia, ou seja, que existem diferenças inatas entre homens e 
mulheres que influenciam o seu comportamento e identidade de gênero.

Quanto ao corpo, há teorias que afirmam que o corpo é uma construção 
social, ou seja, que a maneira como percebemos e interpretamos nossos corpos 
é moldada pela cultura em que vivemos. Outras teorias enfatizam as diferenças 
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biológicas entre os corpos masculinos e femininos e a maneira como essas dife-
renças influenciam o comportamento e a identidade de gênero.

No que se refere ao comportamento, há teorias que enfatizam a importân-
cia do ambiente social e cultural na determinação do comportamento humano, 
enquanto outras teorias afirmam que o comportamento é determinado princi-
palmente pela biologia.

Na perspectiva da inclusão, há teorias que defendem que todas as pessoas 
devem ter os mesmos direitos e oportunidades, independentemente de suas dife-
renças, enquanto outras teorias afirmam que certas diferenças, como as diferenças 
de gênero, são inerentemente hierárquicas e devem ser reconhecidas como tal. 

Nas diferenças teóricas sobre gênero, corpo, comportamento, inclusão, autismo (TEA) 
e sexualidade é importante receber o apoio necessário para desfrutar sua igualdade e 

celebração de suas diferenças,
 livres de estigmas ou qualquer discriminação social.

(Gladys Nogueira Cabral, 2023)

No caso do autismo (TEA) e gênero, há teorias que enfatizam as dife-
renças neurobiológicas entre as pessoas autistas e as não autistas, enquanto ou-
tras teorias enfatizam o papel do ambiente social e cultural na determinação 
do comportamento, neste contexto, tanto os indivíduos autistas transgêneros e 
os de gêneros diversos experimentam múltiplas vulnerabilidades. É importante 
salvaguardar os direitos desses indivíduos de serem eles mesmos. No que se 
refere à sexualidade, há teorias que enfatizam a importância da orientação se-
xual como uma dimensão fundamental da identidade pessoal, enquanto outras 
teorias afirmam que a sexualidade é principalmente uma questão de escolha 
pessoal e comportamento.

2.6 Educação sexual e as relações de gênero que permeiam as relações interpessoais 
dos sujeitos

A educação sexual é um tema importante e relevante na vida das pessoas, 
pois aborda questões relacionadas à sexualidade humana, como o desenvolvi-
mento da identidade de gênero, as relações interpessoais, a prevenção de doen-
ças sexualmente transmissíveis e a saúde sexual e reprodutiva. 

Este ainda se projeta como um tema controverso em muitas sociedades e, 
muitas vezes, é negligenciado ou mal abordado na educação formal. As relações 
de gênero são baseadas em normas e expectativas sociais que determinam o 
comportamento considerado apropriado para homens e mulheres. Essas normas 
podem afetar a forma como as pessoas se relacionam entre si, bem como a for-
ma como elas veem a si mesmas e aos outros. Por exemplo, as normas de gênero 
podem afetar a forma como as pessoas expressam afeto, a forma como lidam 
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com conflitos e a forma como se envolvem em relações sexuais.
É importante que a educação sexual inclua uma discussão sobre as rela-

ções de gênero e como elas afetam as relações interpessoais dos sujeitos. Isso 
pode ajudar a promover a igualdade de gênero e a prevenir a violência de gênero 
e outras formas de discriminação. Além disso, a educação sexual pode ajudar a 
promover a autonomia e o bem-estar dos sujeitos, permitindo-lhes fazer escolhas 
informadas e saudáveis em relação à sua sexualidade e relacionamentos.

2.7 Orientação sexual e doenças sexualmente transmissíveis 

A orientação sexual é uma parte importante da identidade pessoal de 
cada indivíduo e pode afetar a forma como ele ou ela se relaciona com os outros. 
No entanto, independentemente da orientação sexual, a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs) é uma preocupação comum.

As DSTs são infecções que podem ser transmitidas durante relações se-
xuais desprotegidas. Algumas DSTs podem ser tratadas com sucesso, mas ou-
tras podem causar complicações de saúde graves e até mesmo levar à morte. A 
prevenção é a melhor abordagem para evitar DSTs, e isso inclui o uso correto de 
preservativos durante as relações sexuais.

Pessoas de todas as orientações sexuais estão em risco de contrair DSTs, 
mas algumas populações, como os homens que fazem sexo com homens, são 
mais vulneráveis a algumas DSTs, como o HIV. Além disso, algumas DSTs, 
como a sífilis, podem ter um maior impacto na saúde das mulheres, especial-
mente durante a gravidez.

É importante que a educação sexual inclua informações sobre a preven-
ção de DSTs e como o uso correto de preservativos pode ajudar a reduzir o risco 
de infecção. Além disso, é importante que as pessoas sejam encorajadas a fazer 
exames regulares para detectar DSTs e receber tratamento, se necessário.

É fundamental lembrar que a orientação sexual não é uma escolha, mas 
sim uma parte da identidade pessoal de cada indivíduo. Portanto, a educação 
sexual deve ser inclusiva e não discriminatória, respeitando e reconhecendo a 
diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero. Aprender a respeitar 
e aceitar as diferenças entre as pessoas é fundamental para construir uma socie-
dade mais saudável e justa.

2.8 O papel da família na orientação sexual 

A orientação sexual é um aspecto importante da vida de cada pessoa e 
a família tem um papel fundamental na orientação e apoio aos seus filhos em 
relação a esse assunto. A família pode ser um ambiente seguro e acolhedor para 
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seus filhos, onde eles podem explorar e descobrir sua orientação sexual sem jul-
gamento ou discriminação.

O papel da família na orientação sexual pode começar desde cedo, com a comunicação 
aberta e honesta sobre as diferenças entre meninos e meninas e a importância do 

respeito mútuo.
Sandro Garabed Ischkanian

Os pais podem incentivar seus filhos a expressarem seus sentimentos e 
pensamentos sobre sua orientação sexual, deixando claro que não há certo ou 
errado quando se trata de amor e sexualidade.

Os pais podem fornecer informações precisas e relevantes sobre a sexualida-
de, incluindo a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a contracepção. 
Eles também podem ajudar seus filhos a navegar as pressões sociais e culturais em 
torno da sexualidade, como a expectativa de que todos devem ser heterossexuais ou 
a estigmatização de pessoas com identidades de gênero não conformes.

A aceitação e o apoio da família são fundamentais para o bem-estar emo-
cional e mental dos filhos que estão explorando sua orientação sexual. Quando 
os filhos têm o apoio de suas famílias, eles são mais propensos a ter uma au-
toestima positiva e se sentir mais seguros em relação à sua orientação sexual. 
Isso pode ajudá-los a tomar decisões saudáveis   em relação à sua sexualidade e 
estabelecer relacionamentos amorosos saudáveis.

2.9 Gênero, sexualidade e raça/etnia e os desafios transversais na formação do 
professor

A formação do professor é um processo complexo que envolve diversos 
aspectos temáticos, incluindo a compreensão e reflexão sobre questões de gê-
nero, sexualidade e raça/etnia. Essas questões são fundamentais para a promo-
ção de uma educação inclusiva e igualitária, devendo ser abordadas de maneira 
transversal em todos os níveis e disciplinas da formação do professor.

No que contextualiza as perspectivas de gênero, é importante que os futu-
ros professores tenham uma compreensão profunda da diversidade de identida-
des de gênero e sexualidade. Eles devem estar preparados para reconhecer e res-
peitar as diferenças e garantir um ambiente educacional seguro e inclusivo para 
todos os estudantes. Além disso, os professores devem ser capazes de abordar 
temas como a violência de gênero e a discriminação, além de ajudar os estudan-
tes a desenvolver habilidades de respeito e empatia.

Na questão da sexualidade, os professores devem ser capazes de lidar com 
a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero entre os estudantes, 
sem julgamento ou discriminação. Eles devem ser capazes de fornecer informações 
precisas sobre saúde sexual e contracepção e ajudar os estudantes a desenvolverem 
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habilidades de tomada de decisão saudáveis   em relação à sua sexualidade.
Por fim, em relação à questão da raça/etnia, os professores devem estar 

cientes das desigualdades sociais e estruturais que afetam grupos racializados 
e étnicos. Eles devem estar dispostos a abordar questões como o racismo e a 
discriminação racial, a promover a diversidade e inclusão em suas salas de aula. 

Os professores devem ser capazes de ensinar de forma crítica sobre a his-
tória e a cultura de diferentes grupos étnicos e raciais, Além de promover a 
valorização da diversidade.

3. Considerações finais 

A história da sexualidade mostra como a compreensão e abordagem da 
sexualidade mudaram ao longo dos séculos, como a sexualidade é influenciada 
por fatores culturais e sociais. Atualmente, a sexualidade é vista como um as-
pecto importante da vida humana, que deve ser compreendido e valorizado de 
maneira respeitosa e inclusiva. 

A gravidez na adolescência é um problema sério que afeta a saúde e o 
bem-estar dos jovens, bem como suas oportunidades futuras. Para prevenir essa 
situação, é fundamental que os adolescentes tenham acesso às informações e 
serviços adequados, que a sociedade como um todo assuma a responsabilidade 
de garantir que isso aconteça.

Existem muitas diferenças teóricas que afetam a maneira como entende-
mos e abordamos questões de gênero, corpo, comportamento, inclusão, autismo 
(TEA) e sexualidade. É importante reconhecer e compreender essas diferenças, 
a fim de desenvolver abordagens mais inclusivas e sensíveis para lidar com essas 
questões, ainda implexas no Brasil.

As relações de gênero são uma parte fundamental da educação sexual, 
pois afetam a forma como homens e mulheres se relacionam entre si e com a 
sociedade como um todo. 

O papel da família na orientação sexual é crucial para o desenvolvimento 
saudável e a autoestima de seus filhos. A comunicação aberta e honesta, a edu-
cação precisa e o apoio emocional são elementos fundamentais para garantir 
que os filhos possam explorar e abraçar sua orientação sexual de forma saudável 
e positiva. A família também pode desempenhar um papel importante na luta 
contra a discriminação e o preconceito contra as pessoas com diferentes orienta-
ções sexuais. Ao educar a si mesmos e os seus filhos sobre a diversidade sexual 
e a importância do respeito e da inclusão, as famílias podem contribuir para a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

A formação do professor deve abordar de forma transversal questões de 
gênero, sexualidade e raça/etnia, de forma a preparar os futuros professores 
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para atuarem em ambientes educacionais inclusivos, igualitários e respeitosos 
da diversidade. Essa abordagem deve envolver uma reflexão crítica e constan-
te sobre a própria identidade e os privilégios do professor, bem como sobre as 
desigualdades e injustiças sociais que afetam diferentes grupos da sociedade. 
Somente assim poderemos formar professores capazes de promover uma educa-
ção transformadora e emancipatória.
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1. Introdução 

O Autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação, 
a interação social e a capacidade de aprendizado da criança. Existem muitas abor-
dagens terapêuticas para o autismo, entre elas a ABA, o TEACCH e o Floortime. 

O TEACCH é um acrônimo para “Tratamento e Educação de Crianças 
Autistas e com Déficits Relacionados à Comunicação”. O objetivo principal do 
método é ajudar a criança autista a desenvolver habilidades de autonomia e inde-
pendência, além de proporcionar um ambiente estruturado e organizado para ela. 

A ABA se baseia na análise do comportamento para identificar os estí-
mulos que causam as respostas comportamentais da criança, e assim, ensinar 
novas respostas comportamentais mais adequadas. O método ABA é altamente 
estruturado e individualizado, podendo ser utilizado para ensinar uma ampla 
variedade de habilidades, desde habilidades sociais e de comunicação até habili-
dades acadêmicas e de vida diária.

O Floortime utiliza uma abordagem lúdica e interativa, em que o terapeu-
ta brinca com a criança, seguindo seus interesses e estimulando sua criatividade 
e imaginação. Durante as sessões de Floortime, o terapeuta também trabalha 
para estimular a comunicação da criança, utilizando técnicas como repetição, 
imitação e modelagem.

Cada criança é única e pode responder melhor a uma abordagem especí-
fica, por isso é importante que os pais e profissionais de saúde trabalhem juntos 
para encontrar a abordagem mais adequada para cada caso.

2. Desenvolvimento

2.1 TEACCH (Treatment and Education of  Autistic and related Communication-
handicapped Children) 

What is TEACCH? Treatment and Education of  Autistic and related 
Communications Handicapped Children (TEACCH) is a ‘whole-of-life’ pro-
gram. It looks at the skills and strengths children already have, and it aims to 
build on these to promote development.

Who is TEACCH for? TEACCH is for autistic people of  all ages and skill 
levels.

What is TEACCH used for? The TEACCH program is used to promote 
learning and development – in particular, communication and social skills, in-
dependence, coping skills and skills for daily life like dressing, washing, cleaning 
teeth and so on. The way TEACCH is used depends on the age of  the person 
involved. For example, a TEACCH program might focus on early intervention 
for a young child or supported employment for an adult.
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Where does TEACCH come from? TEACCH was developed in the mi-
d-1960s in the United States, based on the work and theories of  Eric Schopler, 
an autism researcher. TEACCH is based at the University of  North Carolina in 
the United States.

What is the idea behind TEACCH? The TEACCH program is based on 
the idea that autism is a neuropsychological condition – that is, it’s caused by 
differences in the way people’s brains work. The key idea is to teach children in 
a way that makes the most of  their strengths and works around their areas of  
challenge. The teaching approach is very structured and uses clear schedules that 
children can understand.

What does TEACCH involve? Before beginning a TEACCH program, 
children are assessed to see where they’re at developmentally. The program 
is tailored to individual needs. For children, the TEACCH program involves 
attending an early intervention centre. Structured teaching is central to the pro-
gram’s approach. The program also uses schedules to make daily life predicta-
ble for children and help them understand their daily activities. The learning 
environment is physically organised with specific areas for different types of  
activities.

Children usually learn together in classes. The classes complete various 
activities during the day, like group time, playtime, individual learning, skill-buil-
ding and snack time.

Children’s daily activities vary according to their individual needs. 
Children have individually tailored visual schedules of  their own activities – for 
example, these could be wall charts or books. As children become more skilled, 
their environment becomes less structured and they become more independent.

The program can be modified so that it’s run mainly within a family’s 
home. This can gradually reduce the need for trained therapists and practitio-
ners. Parents are seen as contributors to the program and are actively involved.

As with many early interventions for autism, this approach is time intensive.
Does TEACCH help autistic children? Some research has shown positive 

effects from this therapy, but more high-quality studies are needed.
Who practises TEACCH? Professionals delivering this program need to 

be trained by the TEACCH organisation to become certified. This training is 
mainly available in the United States, but it’s also available in other countries. In 
Australia, individual practitioners might be certified by TEACCH.

Parent education, training, support and involvement: If  your child is taking 
part in a TEACCH program, you’re expected to play an active role and act as a 
‘co-therapist’. You should be able to get education, training and support to do this. 
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2.1.1 Intervenção TEACCH no Brasil
Na intervenção TEACCH, as habilidades dos indivíduos são avaliadas 

por meio de testes padronizados. Os resultados da avaliação fornecerão a base 
para o desenvolvimento de um currículo que será consistente com as necessida-
des individuais de cada paciente.

2.1.2 Tratamento incentiva a atitude independente das orientações
Abordagem pode ser aplicada em centros de tratamento, escolas e em 

casa. Três fatores são essenciais neste contexto: organização do ambiente físico 
de uma forma que seja consistente com as necessidades do paciente (minimi-
zando possíveis distrações, por exemplo), o arranjo de atividades de maneira 
previsível (como o uso de programações visuais da rotina diária) e a organização 
dos materiais e tarefas para promover a independência das orientações. Alcione 
Santos de Souza destaca que “o ensino estruturado vai concentrar esforços prin-
cipalmente nos seguintes comportamentos”:

Preferência pelo processamento de informação visual.

Dificuldade com sequenciamento, integração, conexão 
ou derivação de detalhes.

Alta variabilidade na atenção (indivíduos podem ser muito distraído às vezes e em 
outros momentos intensamente focados, com dificuldades de mudar a atenção de forma 

eficiente).

Problemas de comunicação, que variam em nível de desenvolvimento, mas sempre 
incluem deficiências na iniciação da comunicação 

e no uso social da linguagem.

Dificuldade com conceitos de tempo, como para reconhecer o início ou o fim de uma 
atividade, quanto tempo a atividade durará e quando será terminada.

Tendência a se apegar às rotinas (as interrupções podem ser vistas como algo 
desconfortável, confuso ou perturbador).

Impulso muito intenso para se envolver em atividades de interesse e dificuldades de 
desengate uma vez acionado.

Preferências e aversões sensoriais bem marcadas.

Dificuldades motoras, principalmente com movimentos finos.

Fonte: Sandro Ischkanian e Simone Ischkanian, (2023)

O Programa de Autismo TEACCH da Universidade da Carolina do 
Norte oferece serviços clínicos, como avaliações diagnósticas, sessões de con-
sulta familiar e grupos de apoio aos pais, grupos sociais de lazer e recreação, 
aconselhamento individual para pacientes com melhor desempenho. 
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2.2 ABA (Applied Behavior Analysis)

ABA stands for Applied Behavioral Analysis. Behavior analysis is a scien-
ce that seeks to understand, predict, and change behavior. Most professionals 
who work in the field of  behavior analysis work in behavior intervention for 
autistic children, an approach used to shape the behavior of  autistic children. 
We will only be addressing ABA as an intervention therapy for autistic children.

ABA uses operant conditioning and positive reinforcement (praise and re-
wards) to “program” desired behaviors. While positive reinforcement may seem 
harmless, autistic advocates and allies contend that rewarding children for beha-
ving in a way that is unnatural to them is a grooming technique that will result 
in internalized shame and trauma later in life. 

ABA is often criticized because the goal behaviors it teaches are selec-
ted without consideration of  autistic needs, such as sensory sensitivity or over-
whelm. Autistic children are taught to perform behaviors regardless of  whether 
those behaviors cause them pain. ABA practitioners are not trained or equipped 
to understand autistic sensory, social, and emotional needs and work to change 
those behaviors instead of  reducing the stress and demand on autistic children.

2.2.1 ABA is not your only option
Autistic children do not need therapy simply because they are autistic. 

Instead of  asking, “What should I do instead of  ABA,” ask yourself, “What 
specific needs does my child have?”

Alternatives to ABA include:

Does your child have no reliable way to communicate? Try a speech and language 
pathologist specialized in augmentative and alternative communication (AAC).

Is your child experiencing distress and meltdowns due to sensory sensitivities? Try an 
occupational therapist specialized in sensory regulation.

Does your child need help regulating emotions or understanding interpersonal 
boundaries? Try counseling with a pediatric mental health therapist trained to support 

children in those areas.

Is your child struggling with motor (movement) coordination? Try working with a 
physical or occupational therapist.

Fonte: Sandro Ischkanian e Simone Ischkanian, (2023)

2.2.2 ABA Brasil
ABA é uma ciência que estuda os comportamentos humanos que são so-

cialmente relevantes. Assim, podemos dizer que o objetivo principal das inter-
venções baseadas em ABA é observar, analisar e explicar a relação que existe 
entre comportamento humano, ambiente e aprendizagem. 
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O uso da ABA pode ser indicado para diversas demandas relacionadas a:

Saúde
 Mental Psicologia educacional Psicologia 

hospitalar
Psicologia das 
organizações

Fonoaudióloga Psicopedagogia/ 
Neuropsicopedagogia

Clinicas de 
intervenção

Espaços 
Educacionais

Fonte: Alcione Santos de Souza, (2023)
Isso significa que, apesar da indicação da OMS, ela não é uma ciência 

para ser usada somente no tratamento do autismo, mas sim para pessoas consi-
deradas neurotípicas, sem nenhum transtorno ou condição.

2.2.3 No caso de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA), as intervenções baseadas no método ABA são essenciais para:

ENSINO DE NOVAS HABILIDADES

REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONSIDERADOS DESAFIADORES

Fonte: Gladys Nogueira Cabral, (2023)

2.2.4 ABA nas terapias 
Levando isso em consideração, é preciso que a terapia ABA para autismo 

seja estruturada. Para que a intervenção seja de qualidade, o profissional deve 
seguir algumas etapas fundamentais, como:

Avaliação comportamental Definição de objetivos Reavaliação contínua

Planejamento de estratégias Implementação da 
intervenção

Planejamento de 
procedimentos

Fonte: Autores, (2023)

2.2.5 Avaliação comportamental
É imprescindível levar em consideração as habilidades que a pessoa já 

tem gostos pessoais e particularidades. Existem dois tipos de avaliação compor-
tamental: direta e indireta.

Avaliação direta: a pessoa vai até a clínica ou os profissionais vão até sua casa. Os 
comportamentos são observados e registrados em tempo real, por meio da aplicação de 

checklists, escalas e testes.

Avaliação indireta: pode ser feita à distância e consiste em entrevistas, questionários 
e testes. Se a pessoa com TEA for menor de idade, eles são aplicados com adultos 

responsáveis.

Fonte: Rafael Jacson da Silva Carneiro, (2023)
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2.2.6 Definição de objetivos
No momento em que o profissional analisa os resultados das avaliações 

feitas e define quais habilidades serão trabalhadas com a criança (dadas suas 
dificuldades e potências) para que ela se aproxime ao máximo de uma vida au-
tônoma e feliz. Depois de analisar os resultados das avaliações e planejar quais 
habilidades serão trabalhadas (etapas 1 e 2), a equipe tem que definir quais es-
tratégias e procedimentos serão utilizados nos atendimentos.

2.2.7 Aspectos a considerar:

Que tipo de estrutura clínica funciona melhor
 (mais controlado ou mais natural?)

Quantas horas de terapia serão feitas Quais ambientes serão usados

Quais estratégias serão usadas Há barreira de aprendizagem ou não

Serão necessários outros tipos de atendimento 
(exemplo: orientação parental, acompanhamento escolar etc)

Fonte: Sandro Ischkanian e Simone Ischkanian, (2023)

2.2.8 Implementação da intervenção
É nesta etapa que começa de fato o atendimento. Precisa ser feito de for-

ma consistente e de acordo com o que foi planejado.

2.2.9 Reavaliação contínua
Depois de implementar a intervenção, o terapeuta ABA precisa reava-

liar constantemente tanto a pessoa com TEA, para acompanhar seus avanços, 
quanto reavaliar o seu próprio planejamento de intervenção. Se a evolução não 
estiver acontecendo como esperado, não significa que a pessoa autista não pode 
aprender. É preciso mudar a perspectiva e entender qual ou quais partes do pla-
no precisam ser ajustadas.

2.3 DIR®, DIRFloortime®, and Floortime® (Developmental, Individual 
Difference, Relationship-based Model)

The Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based (DIR) 
intervention model, also known as Floor Time™, is designed to help children 
work around processing difficulties to reestablish effective contact with caregi-
vers or play partners and begin to master developmentally appropriate skills. It 
is designed to increase socialization, improve language, and decrease repetitive 
behaviors.
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STEPS FOR IMPLEMENTATION

2.3.1 Step 1. Identifying the Intervention Goals
1. Refer to the learner’s Individualized Education Plan (IEP)/Individualized 

Family Service Plan (IFSP) to identify potential intervention targets.
2. Discuss goals with team members, including family and learner.
3. Target goals that are (a) functional, (b) usable across settings with diffe-

rent people and materials, and (c) part of  the learner’s natural daily environment.

2.3.2 Step 2. Defining the Target Behavior or Skill
Clearly define the target behavior or skill so that it is observable and 

measurable.

2.3.3 Step 3. Collecting Baseline Data
1. Determine the type of  data needed to assess the target skill.
2. Collect data on at least three occasions over three to five days to deter-

mine the learner’s skills prior to intervention.

2.3.4 Step 4. Implementing the Intervention The Floor Time™ process consists of  five 
steps:

1. Observation. The caregiver or play partner watches the learner’s facial 
and body expressions and listens to his or her voice tone and verbal expressions 
to determine how best to approach him.

2. Approach. Based on the learner’s mood and communication/behavior 
styles, the caregiver or play partner approaches the learner using suitable words 
and gestures and opens a circle of  communication through acknowledging the 
learner’s emotional stage and interest at the moment. The caregiver or play part-
ner may introduce a “creative obstruction,” such as moving a preferred item out 
of  the learner’s reach, for the purposes of  capitalizing on the learner’s greatest 
interest during this step.

3. Follow the learner’s lead. The learner is encouraged to guide the ac-
tivity as the caregiver or play partner provides support. It is in this stage that 
the learner experiences feelings of  warmth, connecting with others, and being 
understood, thus further increasing his or her self-esteem and assertive abilities. 
A sense of  personal influence on the world also develops during this stage.

4. Extend and expand play. The caregiver or play partner makes encour-
aging comments about the learner’s play and extends and expands his or her 
play without being intrusive. The primary goal of  this step is to assist the learner 
in expressing his or her own ideas, clarify the emotional themes involved, and 
stimulate creative thinking by asking questions. For example, if  the learner is 
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dressing a doll for a party, the caregiver or play partner may empathetically re-
spond, “The doll has a beautiful dress on. Is she going somewhere?”

5. Learner closes the circle of communication. The learner closes the 
circle of  communication when he or she builds on the comments and gestures 
of  the caregiver or play partner with comments and gestures of  his or her own. 
Interactions with the learner allow many circles of  communication to be opened 
and closed in quick sessions. When the adult and the learner build on each oth-
er’s ideas and gestures, the learner’s sense of  appreciation and understanding of  
the meaning and value of  two-way communication emerges.

2.3.5 Step 5. Monitoring Learner Progress
1. Collect data to measure the effectiveness of  the intervention on the 

target behaviors or skills for a minimum of  two weeks. 
2. Ask others who work or live with the learner to collect data on the tar-

get behaviors across settings.

2.3.6 Step 6. Reviewing Data and Modifying the Plan if  Necessary
1. Depending on intervention findings, continue or adapt the target beha-

viors or instructional techniques employed.
2. When procedures are altered, change only one variable at a time. 
3. Collect and review data following each adaptation or change.

2.4 Brasil: DIR®, DIRFloortime®, and Floortime®

O DIR/Floortime é uma estratégia com base no desenvolvimento fun-
cional das crianças e suas diferenças individuais e de relacionamentos. Seu foco 
está na formação de alicerces sólidos no repertório para as competências intelec-
tuais, emocionais e sociais de um indivíduo. Esse método nasceu das preocupa-
ções de dois pesquisadores em unir o papel do afeto e dos relacionamentos no 
aprendizado com a saúde mental das pessoas, sempre priorizando as competên-
cias delas. Assim como outras terapias para autismo, esse modelo terapêutico 
visa sempre o desenvolvimento da criança no espectro, respeitando as suas di-
ferenças individuais, seu repertório de habilidades e suas relações interpessoais

2.4.1 O que é modelo DIR/Floortime?
O DIR/Floortime é um modelo terapêutico criado no final da década de 

1980 pelos pesquisadores Stanley Greenspan e Serena Wieder nos Estados Unidos. 
Ele foi criado para ajudar as crianças com alguma alteração no desenvolvimento 
da sociabilidade a se desenvolverem nas diferenças individuais e nas relações inter-
pessoais, como é o que caso daquelas que estão no espectro do autismo.
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2.4.2 O nome desse modelo pode ser quebrado em dois, que significam:
- DIR – (Developmental, Individual Difference, Relationship-based Model) ini-

ciais das palavras em inglês que significam, em português: “Desenvolvimento 
funcional emocional”; “Diferenças Individuais” e “Relacionamento”;

- Floortime – tradução livre de “tempo no chão” que é a forma como a 
intervenção é conduzida pelos terapeutas ou pais, sempre sentados no chão. A 
ideia principal desse modelo é ajudar as crianças a usarem suas capacidades 
considerando sempre a etapa do desenvolvimento em que se encontram e como 
elas processam as informações que recebem do entorno. 

2.4.3 O DIR é fundamentado por três elementos-chave, como o próprio nome revela:

“D” vem de desenvolvimento e remete à evolução da criança por etapas 
graduais que a ajudam a gerar capacidades para envolver-se e relacionar-se com 
os outros. “I”, que vem de diferenças Individuais, observando às caracterís-
ticas biológicas, que a criança recebe, regula e responde e que a fazem com-
preender sensações como o som e o tato, por exemplo. “R” que vem das bases 
de Relações, que apontam os relacionamentos como fonte de aprendizado das 
crianças, afetando diretamente sua capacidade de desenvolvimento.

2.4.4 Para isso ele considera alguns pontos para avaliar e intervir, que são:

Capacidades de desenvolvimento de 
funcionalidade

Modulação sensorial (crianças hiper ou 
hipo-responsivas às sensações)

Envolvimento nas interações Afeto recíproco

Comunicação gestual e social Resolução de problemas

Uso lógico e abstrato de ideais Uso simbólico e criativo de ideais

Diferenças individuais Planejamento motor

Partilha da atenção e regulação Padrões de interação
Processamento auditivo e 

visual-espacial Padrões educacionais

Padrões de interação 
social com colegas

Padrões de interação com pessoa 
cuidadora, pais e famílias

Fonte: Sandro Ischkanian e Simone Ischkanian, (2023)

Apesar da avaliação ser um ponto inicial para entender as necessidades 
da criança, ela também atua como parte do processo de observação e discussão. 
Nela, os profissionais precisam colocar:

1. Relatórios sobre o nível de desenvolvimento funcional da criança;
2. Análise detalhada da história do desenvolvimento da criança;
3. Observações diretas da criança durante interação com pais e profissionais 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

246

da saúde, sempre observando os seis pontos de desenvolvimento funcional; e
4. Funcionamento familiar, por meio de discussão com pais sobre as com-

petências e necessidades familiares para apoio do indivíduo com TEA.
Após isso, a equipe multidisciplinar irá construir um plano de intervenção 

que trabalhará as capacidades de desenvolvimento funcional, as diferenças in-
dividuais de processamento e as interações da criança. O Floortime por sua vez 
é a abordagem presente dentro do modelo DIR. Ela é um modo de intervenção 
não dirigida, que foca em envolver a criança em uma relação afetiva. Os seus 
princípios básicos são:

Seguir a atividade da criança Entrar na atividade e apoiar as intenções

Levar a criança a envolver e interagir 
através da nossa própria expressão afetiva 

e ações

Abrir e fechar ciclos de comunicação 
(comunicação recíproca)

Aumentar a gama de experiências 
interativas através de jogos e brincadeiras

Aumentar o repertório de competências 
motoras e processamento sensorial

Adaptar as intervenções às diferenças individuais de cada criança

Fonte: Sandro Ischkanian e Simone Ischkanian, (2023)

Existem algumas habilidades específicas usadas no Floortime e que se 
baseiam nas 6 fases do desenvolvimento, contribuindo assim para o crescimento 
intelectual e emocional infantil. São elas:

1ª Fase – Auto Regulação e Atenção Compartilhada-Interesses pelo Mundo;
2 ª Fase – Engajamento e Relacionamento;
3 ª Fase – Comunicação recíproca intencional;
4 ª Fase – Resolução de problemas de comunicação complexos;
5 ª Fase – Criação e Elaboração de símbolos/ideias; e
6 ª Fase – Construção de pontes entre os símbolos/ideias.

3. Considerações finais 

As terapias são fundamentais para o desenvolvimento do autista, uma vez 
que o autismo é um transtorno que afeta o desenvolvimento da comunicação, 
da interação social e do comportamento. As terapias podem ajudar a criança 
autista a superar essas dificuldades, adquirir novas habilidades e se tornar mais 
independente e autônoma. 

As terapias são importantes porque ajudam a criança autista a desenvol-
ver habilidades sociais e de comunicação, que são fundamentais para o sucesso 
em sua vida cotidiana e nas interações com outras pessoas. As terapias também 
podem ajudar a criança autista a desenvolver habilidades acadêmicas e de vida 
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diária, como ler, escrever, contar dinheiro, cozinhar, entre outras. Além disso, as 
terapias podem ajudar a criança autista a lidar com suas emoções e comporta-
mentos, permitindo que ela se torne mais capaz de controlar suas reações e lidar 
com situações estressantes. As terapias também podem ajudar a criança autista 
a desenvolver a autoconfiança e autoestima, o que é fundamental para a sua 
integração social e bem-estar emocional.

Em resumo, as terapias são essenciais para o desenvolvimento do autista, 
pois permitem que a criança adquira novas habilidades, se torne mais indepen-
dente e autônoma e possa lidar melhor com as dificuldades que enfrenta. As 
terapias são uma importante ferramenta para ajudar a criança autista a alcançar 
o seu potencial máximo e se tornar uma pessoa feliz e bem-sucedida.
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ESCOLA MUNICIPAL ANASTACIO ASSUNÇÃO: 
A PARCERIA ENTRE MEDIADOR E ESCOLA 

FAVORECE O ESTABELECIMENTO DE METAS 
REALISTAS E CONQUISTAS

Simone Helen Drumond Ischkanian1

Juliana Costa Guimarães2

Sabrina Lourenço Albuquerque3

Flavio Henrique Paiva Lira4

Oziane Raquel Almeida Auzier5

Vitor Hugo Pereira da Costa Melo6

1. Introdução 

Escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de ensino educacional 
a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respon-
dendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Neste 
sentido, a Escola Municipal Anastacio Assunção, nas perspectivas da gestora 
Joselisa Alves de Souza, evidencia  na prática cotidiana que toda pessoa tem o 
direito de acesso à educação; toda pessoa aprende; o processo de aprendizagem 
de cada pessoa é singular; e o convívio no ambiente escolar comum beneficia 
todos e a educação inclusiva diz respeito a todos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 9.394/96 
(Brasil, 1996), no Capítulo III, art. 4º, inciso III, diz que é dever do Estado 
garantir o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

1 Doutoranda em Educação. Mestrado em Ciências da Educação com ênfase em Inclusão e 
Autismo. Professora SEMED. Pedagoga SEMED. Professora Tutora UEA e IFAM. Aca-
dêmica de Direito IAMES. Mesra em Ciência da Educação inclusão e autismo. Autora do 
Método de Portfólios Educacionais (Inclusão – Autismo e Educação). SHDI é autora de 
artigos e livros. É citação, referência, epigrafe em trabalhos acadêmicos, livros e artigos de 
revistas. E-mail: simone_drumond@hotmail.com.

2 Graduanda em pedagogia e Mediadora SEMED. E-mail: julianage286@gmail.com.

3 Graduanda em pedagogia e Mediadora SEMED.

4 Graduando em pedagogia e Mediador SEMED. 

5 Graduando em pedagogia e Mediador SEMED.      

6 Acadêmica de pedagogia e Mediadora SEMED. E-mail: vhpdmdc.ped19@uea.edu.br.
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Inclusive, o capítulo 5 da LDB 9.394/96 trata somente de aspectos refe-
rentes à Educação Especial. Entre os pontos especificados, o art. 58. § 1º diz que, 
sempre que for necessário, haverá serviços de apoio especializado para atender 
às necessidades peculiares de cada aluno portador de necessidades especiais. 
Por exemplo, em uma classe regular com inclusão pode haver um aluno surdo 
que necessite de um professor de apoio que saiba LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais) para auxiliá-lo em todas as disciplinas. 

A direção da Escola Municipal Anastacio Assunção evidencia que uma 
escola tem um papel fundamental na condução da prática educacional, tendo 
por horizonte os princípios, objetivos e metas estabelecidos no projeto político-
-pedagógico e nas contextualizações educacionais da SEMED Manaus. 

A gestão transformadora promove a mobilização dos professores, funcio-
nários, pedagogas e mediadores e projeta a constituição do grupo como uma 
equipe que trabalha cooperativa e eficientemente. 

A direção da escola é dinâmica, comprometida e motivadora para a par-
ticipação de todos os atores sociais. 

Joselisa Alves de Souza sabe delegar e estimular a autonomia, valorizan-
do a atuação e a produção de cada um. Ela é:

- Uma figura presente, ponto de referência da personalidade e missão da 
escola. 

- Respeitosa nas relações interpessoais, inclusive nas ocasiões em que tem 
que promover ajuste no percurso de cada agente.  

Outro papel importante da gestão escolar de Jô é exercer liderança na 
comunidade. Trazer as famílias e demais setores da comunidade para dentro da 
escola é um dos aspectos primordiais da gestão na Escola Municipal Anastacio 
Assunção em todos os sentidos da responsabilidade e do cuidado de um bem 
que é de todos. Contar com a participação da família e da comunidade tem for-
talecido a segurança e faz com que a escola caminhe na direção de cumprir com 
sua missão e perseguir, nos seus diferentes objetivos, transformando-se em uma 
escola de sucesso. 

2. Desenvolvimento

Escola Municipal Anastacio Assunção: a parceria entre mediador e es-
cola favorece o estabelecimento de metas realistas e conquistas. 

O mediador é aquele que no processo de aprendizagem favorece a interpre-
tação do estímulo ambiental, chamando a atenção para os seus aspectos cruciais, 
atribuindo significado à informação recebida, possibilitando que a mesma apren-
dizagem de regras e princípios sejam aplicados às novas aprendizagens, tornando 
o estímulo ambiental relevante e significativo, favorecendo o desenvolvimento.
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O mediador pode levar a criança a detectar variações por meio da diferen-
ciação de informações sensoriais, como visão, audição e outras; reconhecer que 
está enfrentando um obstáculo e identificar o problema. Pode também contri-
buir para que a criança tome mais iniciativa mediante diferentes contextos, sem 
deixar que este processo siga automaticamente e encorajar a criança a ser menos 
passiva no ambiente. Desenvolver a flexibilidade também é importante. 

O mediador pode atuar criando pequenas mudanças e problemas para que 
a criança perceba, inicie, tolere mudanças e aprenda a lidar com estas situações.

Por meio da mediação, a criança pode ser levada a permanecer por mais 
tempo em atividades sequenciais que exijam ações complexas e comunicação. 
Para isso o mediador pode: lançar experiências que solicitem várias etapas na 
resolução do problema (usando uma forma de comunicação); questionar quem 
quer resolver o problema; o que deve ser resolvido e oferecer recursos para que 
o problema seja resolvido. 

A oferta de recursos no auxílio à resolução do problema deve ser realiza-
da de forma sutil, indicando, por exemplo, onde a resolução do problema pode 
ser procurada e quais as ferramentas necessárias.

A principal função do mediador é ser o intermediário entre a criança e as 
situações vivenciadas por ela, onde se depare com dificuldades de interpretação 
e ação. Logo, o mediador pode atuar como intermediário nas questões sociais e 
de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades e/ou brinca-
deiras escolares e nas atividades dirigidas e/ou pedagógicas na escola. 

O mediador também atua em diferentes ambientes escolares, tais como a 
sala de aula, as dependências da escola, pátio e nos passeios escolares que forem 
de objetivo social e pedagógico. Também pode acompanhar a criança ao banhei-
ro, principalmente se estiver com objetivo de desfralde, auxiliando nos hábitos 
de higiene, promovendo independência e autonomia no decorrer da rotina. Isso 
poderá ser acordado junto à equipe escolar, se esta tiver um auxiliar de turma, 
para que não aconteça conflito nas ações. Adaptar a estrutura física para organi-
zar objetos no entorno, evitando grandes distratores ou exposição daqueles que 
representam manias, é uma ação igualmente relevante.

Mediadores escolares também prestam apoio aos professores em sala de 
aula. Eles ajudam com as atividades e trabalhos de adaptação individualizada, 
a fim de permitir que os professores ganhem tempo com as demais atividades 
do dia a dia. Podem ajudar e apoiar as crianças na aprendizagem e aplicação de 
material de classe. Também proporcionam aos alunos uma atenção individual, 
quando os alunos estão tendo dificuldades com o material proposto para o resto 
do grupo. Algumas adaptações curriculares podem ser feitas seguindo a proposta 
do professor da turma e das terapias de apoio. Para tanto, é necessário conversar 
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com a equipe terapêutica para que as ações sejam coerentes e uniformes.
Diante deste contexto amplo, coerente e transformador que envolve a fun-

ção do mediador escolar, a Escola Anastácio Assunção concretiza sua gratidão 
aos mediadores 2023, oportunizando a publicação deste artigo em livro e dese-
jando que muitas vidas de tais profissionais, possam transformar positivamente.  

FAMÍLIA E ESCOLA: a influência da relação familiar e escolar na 
construção da aprendizagem do aluno por Juliana Costa Guimarães

A família é o primeiro ambiente em que a criança se desenvolve e é a 
partir das experiências vividas nesse contexto, que ela começa a construir suas 
primeiras referências e valores. Por isso, a participação dos pais no processo 
educativo dos filhos é fundamental. 

Quando os pais se envolvem nas atividades escolares dos filhos, eles de-
monstram que a escola é importante e que estão comprometidos com o suces-
so educacional de seus filhos. Além disso, a presença dos pais nas atividades 
escolares pode fortalecer o vínculo afetivo entre eles e os filhos, favorecendo a 
construção de uma relação saudável e afetiva.

A escola é o ambiente em que o aluno vivencia o processo formal de aprendizagem. 
É na escola que ele tem contato com diferentes saberes e desenvolve suas habilidades 

cognitivas e sociais.
Juliana Costa Guimarães

A escola é responsável por oferecer um ambiente seguro, acolhedor e es-
timulante para o aluno, de forma a favorecer o seu desenvolvimento. Quando a 
escola se preocupa em conhecer o contexto familiar dos alunos e em estabelecer 
uma relação de confiança e diálogo com os pais, ela favorece a construção de um 
ambiente educativo mais harmonioso e integrado.

É importante destacar que a relação entre família e escola não deve se 
limitar a eventos pontuais, como reuniões escolares ou festas de final de ano. 
É preciso que haja uma comunicação frequente entre essas duas instâncias, de 
forma a identificar possíveis problemas e buscar soluções em conjunto. 

A escola pode enviar aos pais informações sobre o desempenho escolar dos 
alunos e atividades que estão sendo desenvolvidas em sala de aula e os pais podem 
relatar suas observações sobre o comportamento e as dificuldades dos filhos em 
casa. Dessa forma, é possível estabelecer um diálogo que favorece a compreensão 
do aluno como um todo, considerando as suas particularidades e necessidades.

Portanto, a relação entre família e escola é fundamental para a construção 
da aprendizagem dos alunos. Quando essas duas instâncias trabalham juntas, 
é possível estabelecer uma parceria que favorece o desenvolvimento cognitivo, 
social e emocional dos estudantes. A família e a escola são complementares na 
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formação dos alunos e a colaboração entre elas é essencial para garantir uma 
educação de qualidade.

A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E MATERIAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NA PERSPECTIVA MONTESSORIANA: possibilidades e 
limites na formação da criança por Sabrina Lourenço Albuquerque

A organização dos espaços e materiais é um aspecto fundamental na edu-
cação infantil, pois é através dela que se pode proporcionar um ambiente favorá-
vel ao desenvolvimento da criança.

Na perspectiva montessoriana, essa organização deve ser pensada de forma 
cuidadosa e intencional, a fim de possibilitar a construção do conhecimento e da 

autonomia das crianças.
Sabrina Lourenço Albuquerque

El método Montessori es un modelo educativo ideado por la educadora y 
médica italiana María Montessori, desarrollado a finales del siglo XIX y principios 
del XX. Inicialmente, María Montessori trabajó con niños pobres de un barrio de 
Roma y con niños con algún tipo de discapacidad en un hospital. Se interesó en 
niños marginados por la sociedad y vio los progresos que iban logrando gracias 
a su pedagogía, por lo que la educadora comprendió que este método podía apli-
carse igual para todos los niños, ya que les ayudaba en el desarrollo personal de 
la independencia, la libertad con límites, el respeto en la psicología natural, y el 
desarrollo físico y social. Su libro, El método Montessori, fue publicado en 1912.

Este modelo educativo se caracteriza en poner énfasis en la actividad diri-
gida por el niño y en la observación clínica por parte del maestro. Esta observa-
ción tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel 
de desarrollo. 

El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño 
para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la 
idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo 
grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales. Por ello, se trabaja 
sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño.

A proposta pedagógica de Maria Montessori valoriza a liberdade e a au-
tonomia da criança, acreditando que ela é capaz de construir seu conhecimen-
to através da exploração do ambiente e do contato com materiais adequados. 
Dessa forma, a organização dos espaços e materiais na perspectiva montesso-
riana deve ser planejada para oferecer às crianças experiências que favoreçam a 
sua curiosidade, a sua criatividade e o seu desenvolvimento motor e cognitivo.

Um aspecto importante na organização dos espaços é a disposição dos 
materiais. Na perspectiva montessoriana, os materiais devem estar organizados 
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em prateleiras baixas e acessíveis às crianças, de forma que elas possam escolher 
livremente o que desejam explorar. Além disso, os materiais devem estar dispos-
tos de forma clara e ordenada, de modo que as crianças possam identificá-los 
facilmente e utilizar sem ajuda.

Outro aspecto importante na organização dos espaços é a disposição dos 
móveis. Na perspectiva montessoriana, o mobiliário deve ser pensado para aten-
der às necessidades das crianças, sendo de tamanho adequado para que elas 
possam utilizar com facilidade. As mesas e cadeiras, por exemplo, devem ser 
ajustáveis à altura das crianças, permitindo que elas possam sentar-se conforta-
velmente e utilizar os materiais adequadamente.

É importante que os espaços sejam organizados de forma a permitir que 
as crianças possam explorar livremente, sem limitações de espaço. A disposição 
dos móveis deve permitir que as crianças se movimentem com facilidade e segu-
rança, favorecendo o desenvolvimento motor e o contato com o ambiente.

No entanto, é importante destacar que a organização dos espaços e mate-
riais na perspectiva montessoriana também apresenta limites. É necessário que a 
criança tenha orientação e acompanhamento adequado para explorar os mate-
riais e o ambiente de forma segura e proveitosa. Além disso, a liberdade da crian-
ça não deve ser confundida com falta de orientação e limites. A criança precisa 
ser orientada a respeitar as regras e os limites, a fim de que possa conviver de 
forma harmoniosa e construtiva com os outros.

A organização dos espaços e materiais na perspectiva montessoriana 
apresenta possibilidades e limites na formação da criança. É necessário que os 
espaços e materiais sejam organizados de forma intencional e cuidadosa, a fim 
de possibilitar experiências que favoreçam o desenvolvimento da criança. No en-
tanto, é importante que a liberdade da criança seja acompanhada por orientação.

A MEDIAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA: a perspectiva de 
um docente em formação por Vitor Hugo Pereira de Melo da Costa

A mediação escolar é uma prática pedagógica que tem como objetivo pro-
mover a construção do conhecimento e a autonomia dos estudantes, através do 
diálogo e da interação entre eles. 

O mediador deve estar atento às necessidades dos estudantes, estimulando a reflexão 
e o pensamento crítico, construindo um ambiente de aprendizagem colaborativo e 

utilizando recursos pedagógicos adequados.
Vitor Hugo Pereira de Melo da Costa

Neste contexto, o papel do mediador é fundamental, uma vez que ele 
atua como facilitador do processo de aprendizagem, estimulando a reflexão e o 
pensamento crítico dos estudantes.
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Na perspectiva do docente em formação, a mediação escolar se apresenta 
como um desafio, pois exige habilidades que muitas vezes não são desenvolvi-
das na formação inicial. Neste sentido, é importante destacar a importância da 
formação continuada dos docentes, que deve incluir o desenvolvimento de com-
petências relacionadas à mediação escolar.

Para um docente em formação, a mediação escolar pode ser uma estraté-
gia eficaz para promover o engajamento dos estudantes na aprendizagem, pois 
ela se baseia no diálogo e na interação entre eles. O mediador deve estar atento 
às necessidades dos estudantes, estimulando-os a buscar respostas para suas dú-
vidas e incentivando-os a pensar de forma crítica e criativa.

Um dos aspectos fundamentais da mediação escolar é a capacidade de 
escutar os estudantes. Para o mediador, é importante compreender as perspec-
tivas e os interesses dos estudantes, a fim de orientar a prática pedagógica de 
forma mais eficiente. A escuta ativa é um dos principais recursos do mediador, 
que deve estar sempre atento às necessidades dos estudantes, estimulando-os a 
expressar suas opiniões e ideias.

A mediação escolar também se baseia na construção de um ambiente de 
aprendizagem colaborativo. O mediador deve incentivar a participação dos estudan-
tes, promovendo a troca de ideias e a cooperação entre eles. Neste sentido, é impor-
tante destacar a importância da diversidade e da inclusão na prática da mediação 
escolar, que deve considerar as diferenças individuais e culturais dos estudantes.

Um aspecto fundamental da mediação escolar é a capacidade de utilizar 
recursos pedagógicos adequados. 

O mediador deve utilizar materiais didáticos que estimulem a curiosida-
de e a criatividade dos estudantes, promovendo a construção do conhecimento 
de forma significativa. A utilização de recursos digitais e tecnológicos também 
pode ser uma estratégia eficaz para a mediação escolar, desde que utilizados de 
forma crítica e reflexiva.

A mediação escolar na educação básica é uma prática pedagógica funda-
mental para promover a construção do conhecimento e a autonomia dos estu-
dantes. Para o docente em formação, a mediação escolar se apresenta como um 
desafio, que deve ser enfrentado através da formação continuada e do desenvol-
vimento de competências relacionadas à prática da mediação escolar. 

O LÚDICO E A INCLUSÃO: o uso da ludicidade como ferramenta de 
recursos pedagógicos para a criança com Deficiência Intelectual (DI) por 
Flavio Henrique Paiva Lira

A inclusão é um tema fundamental na educação atual, pois se trata de 
garantir que todas as crianças, independentemente de suas limitações, possam 
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participar da vida escolar e social em igualdade de condições. Nesse contexto, 
o uso da ludicidade como ferramenta pedagógica pode ser uma estratégia efi-
caz para favorecer o processo de inclusão, especialmente para as crianças com 
Deficiência Intelectual.

A Deficiência Intelectual é uma condição que afeta a capacidade cogni-
tiva e adaptativa da criança, comprometendo sua capacidade de aprendizado 
e de desenvolvimento social. Nesse sentido, o uso da ludicidade como recurso 
pedagógico pode ser uma ferramenta eficaz para estimular o desenvolvimento 
cognitivo, motor e social da criança com Deficiência Intelectual.

O lúdico é uma atividade que envolve a brincadeira e a diversão, que des-
perta o interesse da criança e a motiva a aprender. 

No contexto escolar, a ludicidade pode ser utilizada em diversas situações, como nas 
atividades de alfabetização, na compreensão de conceitos matemáticos e científicos, 
no desenvolvimento de habilidades motoras e na construção de habilidades sociais.

Flavio Henrique Paiva Lira

Para a criança com Deficiência Intelectual, o uso da ludicidade pode fa-
vorecer o desenvolvimento cognitivo e a compreensão de conceitos abstratos, 
através de atividades concretas e lúdicas. Além disso, as atividades lúdicas po-
dem ser adaptadas para atender às necessidades específicas da criança, de forma 
a torná-las acessíveis e estimulantes.

O uso da ludicidade como ferramenta pedagógica também pode favorecer 
a inclusão social da criança com Deficiência Intelectual, pois as atividades lúdi-
cas podem ser desenvolvidas em grupo, estimulando a interação e a cooperação 
entre os colegas. Além disso, as atividades lúdicas podem ser utilizadas como 
estratégia para o desenvolvimento de habilidades sociais, como a comunicação, 
a empatia e a resolução de conflitos.

En consonancia con esa perspectiva, para Sarlé (2008), al jugar, el niño 
aprende y desarrolla su pensamiento, su imaginación, su creatividad. El juego 
Le provee un contexto dentro del cual puede ensayar formas de responder a lãs 
preguntas con las que se enfrenta y también construir conocimientos nuevos; el 
juego lo ayuda a reelaborar sus experiencias y es un importante factor de equili-
brio y dominio de sí. Al mismo tiempo, el juego le permite comunicarse, coope-
rar con otros y ampliar el conocimiento que tiene del mundo social.

Para que o uso da ludicidade seja eficaz como ferramenta pedagógica, é 
fundamental que o docente esteja capacitado para desenvolver atividades lúdicas 
que atendam às necessidades específicas da criança com Deficiência Intelectual. 
Nesse sentido, a formação continuada do docente é fundamental para que ele 
possa adaptar as atividades lúdicas às necessidades específicas da criança, de 
forma a torná-las acessíveis e motivadoras.



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

256

El autor sostiene que,

El componente lúdico puede aprovecharse como fuente de recursos
estratégicos en cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, puede servirnos de estrategia afectiva puesto que
desinhibe, relaja, motiva; de estrategia comunicativa, ya que permite una
comunicación real dentro del aula […]. (BENITEZ, 2008, p.3)

O uso da ludicidade como ferramenta pedagógica pode ser uma estratégia 
eficaz para favorecer o processo de inclusão da criança com Deficiência Intelectual. 

As atividades lúdicas podem ser adaptadas para atender às necessidades 
específicas da criança, estimulando seu desenvolvimento cognitivo, motor e so-
cial. Para que o uso da ludicidade seja eficaz, é fundamental que o docente esteja 
capacitado para desenvolver atividades lúdicas acessíveis.

INCLUSÃO: o lúdico como fator transcendente para o desenvolvimento 
de habilidades por Oziane Raquel Almeida Auzier 

A inclusão é um tema importante e atual na educação, que tem como 
objetivo garantir o direito à educação a todos, independente de suas diferenças e 
limitações. Nesse contexto, o uso do lúdico como ferramenta pedagógica pode 
ser um fator transcendente para o desenvolvimento de habilidades e a promoção 
da inclusão.

Vygotsky atribuye relevante papel AL acto de jugar en la constitución del 
pensamiento: Jugar es esencial en la construcción de la autonomía del niño, 
pues, es jugando que el niño revela su estado cognitivo, visual, auditivo, táctil, 
motor, su forma de aprender y de entrar em una relación cognitiva con el mundo.

Para as crianças com deficiências ou limitações, o uso do lúdico pode ser ainda 
mais importante, pois muitas vezes são essas atividades que possibilitam a elas a 

compreensão e a interação com o mundo que as cerca.
Oziane Raquel Almeida Auzier

Por meio das atividades lúdicas, as crianças com deficiências podem de-
senvolver suas habilidades e competências, além de estabelecer vínculos afetivos 
e de amizade com seus colegas.

A inclusão escolar dessas crianças requer que as atividades lúdicas sejam 
adaptadas às suas necessidades específicas, de forma que sejam acessíveis e moti-
vadoras. É importante que os educadores estejam capacitados para desenvolver ati-
vidades lúdicas inclusivas e adaptadas às necessidades individuais de cada criança.

O uso do lúdico pode ser um fator transcendente para a inclusão, pois 
possibilita que as crianças com deficiências ou limitações desenvolvam suas ha-
bilidades e competências, e interajam de forma positiva com seus colegas. Além 
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disso, as atividades lúdicas podem ser utilizadas como estratégia para a constru-
ção de valores como respeito, solidariedade e cooperação.

Para que o lúdico seja utilizado de forma eficaz como ferramenta pedagó-
gica para a inclusão, é necessário que os educadores estejam atentos às necessi-
dades individuais de cada criança e que adaptem as atividades lúdicas de forma 
a torná-las acessíveis e motivadoras. É fundamental que os educadores estejam 
capacitados para desenvolver atividades lúdicas inclusivas, que respeitem as di-
ferenças e limitações de cada criança.

O lúdico pode ser um fator transcendente para a inclusão e deve ser utili-
zado de forma eficaz como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento de 
habilidades e promoção da inclusão escolar. 

As atividades lúdicas devem ser adaptadas às necessidades individuais de 
cada criança, de forma a torná-las acessíveis e motivadoras. A inclusão escolar 
é um direito de todas as crianças e o uso do lúdico pode ser uma ferramenta 
fundamental para a promoção desse direito.

3. Considerações finais 

A relação entre família, mediadores e escola é fundamental para a cons-
trução da aprendizagem dos alunos. Quando essas instâncias trabalham juntas, 
é possível estabelecer uma parceria que favorece o desenvolvimento cognitivo, 
social e emocional dos estudantes. Nesse sentido, é importante compreender 
como a influência da relação familiar e escolar pode contribuir para a aprendi-
zagem dos alunos.

A inclusão escolar é um tema de grande importância na sociedade atual. 
Cada vez mais, busca-se a promoção de uma educação inclusiva, que permita que 
todos os alunos tenham acesso à educação, independentemente de suas diferenças.

Para isso, é fundamental que as escolas contem com profissionais capaci-
tados para realizar a mediação escolar, que consiste em auxiliar alunos com defi-
ciência intelectual ou outras necessidades especiais a se integrarem ao ambiente 
escolar e desenvolverem suas habilidades de forma plena.

A família também desempenha um papel fundamental na inclusão esco-
lar. É importante que os pais estejam envolvidos no processo de educação de 
seus filhos, acompanhando seu desempenho e colaborando com a escola para 
que juntos possam garantir uma educação de qualidade para todos.

Nesse contexto, é possível destacar a contribuição de Maria Montessori, 
pedagoga italiana que desenvolveu um método educacional que valoriza o 
aprendizado lúdico e individualizado. Seu método busca estimular a autonomia 
e a autoestima dos alunos, permitindo que eles desenvolvam suas habilidades e 
sejam protagonistas do próprio processo de aprendizagem.
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A inclusão escolar pode ser promovida de maneira mais efetiva, garan-
tindo que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, assim 
como na Escola Municipal Anastácio Assunção onde suas diferenças são valo-
rizadas e respeitadas.
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: REFLEXÕES 
SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

E TENDÊNCIAS DE ENSINO

Camila Maria Chiari1

1. Introdução 

Em cursos de licenciatura o estágio supervisionado é considerado um mo-
mento de bastante ansiedade, além de ser aguardado pelos licenciandos pois, é 
avaliado como o ápice da relação e conexão entre os conhecimentos teóricos 
com a vivência real da prática escolar, ou seja, é o próprio saber da práxis. 

O sentimento de aguardo e preparo para essa experiência de construção 
de conhecimento do futuro professor pode ser direcionada como um impulso de 
encantamento para o papel do educador (a partir da relação do observador com 
todos os campos e situações que envolvem o “ser professor”). Ou ainda, pode 
proporcionar uma relação de estranhamento e, por vezes, até distanciamento da 
profissão, caso não aja um bom direcionamento das atividades. 

Nessa perspectiva, compreender teorias e relacioná-las com o cotidiano 
escolar necessita de uma relação próxima e muito bem preparada, planejada e 
estruturada, de modo que, o futuro professor detenha uma boa compreensão de 
suas ações pedagógicas, relacionando assim o conhecimento do seu papel, suas 
ações e colaborações dentro do espaço educativo.

Isso se faz necessário, pois, a vivência das instituições escolares nem sem-
pre é construída a partir de uma transição imediata dos conhecimentos teóricos 
para uma aplicação prática. O que não ausenta a necessidade de teorias para o 
cotidiano escolar, visto a necessidade do conhecimento teórico para promover o 
ensino e proporcionar ações reflexivas sobre a prática. 

Deste modo, o estágio supervisionado é concebido como um momento 
complexo e necessário para a formação de professores e, por tanto, requer acom-
panhamento e importantes tomadas de decisões.  

Entendemos que o estágio se constitui como um campo de conhecimen-
to, o que significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua 

1 Doutora em Educação pela UFSCar -  Universidade Federal de São Carlos. Professora 
com experiência no ensino superior, supervisão e educação infantil. E-mail: chiari.cami-
la@gmail.com.
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tradicional redução à atividade prática instrumental. Enquanto campo de 
conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos de formação 
com o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. (LIMA 
e PIMENTA, 2006, p. 6)

O estágio deve ser o campo de conhecimento, espaço de construção e 
reflexão que constitui a possibilidade de uma relação significativa, diversa e fun-
damental ao futuro professor.

Apesar de apresentar uma estrutura um tanto comum, os cursos de li-
cenciaturas são constituídos de necessidades distintas. Por isso, o recorte deste 
trabalho está pautado nos cursos de ciências exatas, mas especificamente no 
ensino de matemática. 

A matemática é um dos pilares fundamentais da educação, e ser professor 
dessa disciplina requer um conhecimento sólido que consideram os conceitos 
matemáticos, bem como habilidades pedagógicas para transmitir o conhecimen-
to adequado e necessário aos alunos. Sendo assim, para se tornar um bom pro-
fessor de matemática é imprescindível percorrer por uma formação acadêmica 
com estudos abrangentes que acolha uma visão ampla e vital sobre o que é ser 
professor e, para tanto, inclui-se a construção da teoria e da prática em sala de 
aula. Nestes moldes, o estágio supervisionado é uma etapa fundamental, pois 
permite aos futuros professores a oportunidade de vivenciar e mergulhar na prá-
tica o que foi aprendido na teoria, além da rotina e dos desafios que o educador 
perpassa durante sua profissão.

O olhar sobre o presente estudo está pautado em como o estágio super-
visionado tem cooperado e favorecido os licenciados em matemática, especial-
mente como sua estrutura para ação, proporciona uma trajetória instrutiva e 
significativa dos graduandos, tornando o território e a trajetória de organização 
e de construção de vivências, o que implica em saberes e propostas de ensino.

Das trajetórias propostas pelo estágio supervisionado, destaca-se aqui 
uma sustentação para a prática, como as tendências de ensino para a matemáti-
ca, que desvelam como o saber se estrutura e apresenta no processo de ensino-
-aprendizagem da matemática escolar.

Entender como se pensa, estrutura e realiza os saberes matemáticos, de-
terminam e ao mesmo tempo desvela a formação de professores, e mais ainda, 
anuncia sobre a formação de cidadãos e suas relações com os saberes. 

Como forma de melhor apresentar o trabalho, sua construção foi dividi-
da em três grandes partes: Uma explanação sobre o estágio supervisionado e a 
formação histórica do professor de matemática; O estágio supervisionado e sua 
aproximação com o currículo e o projeto político pedagógico; As tendências de 
ensino de matemática, e por fim, uma conclusão sobre a proposta apresentada. 



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

261

2. O estágio supervisionado

O estágio supervisionado é compreendido como um momento mais de-
cisivo e importante na formação dos professores. Por vezes é o momento mais 
esperado pelos alunos do curso de licenciatura, isso porque, apresenta a práxis 
fundamental para vivência dos alunos.

O estágio supervisionado é um espaço de aprendizagem da profissão do-
cente e de construção da identidade profissional. Assim, ele é compreen-
dido como campo de conhecimento e a ele deve ser atribuído um estatuto 
epistemológico indissociável da prática, concebendo-o como práxis, o que 
o define como uma atitude investigativa que envolve a reflexão e a inter-
venção em questões educacionais.
Visto desse modo, o estágio apresenta uma singularidade por se situar no 
mundo da academia e se estender para o mundo do trabalho (Reichmann, 
2015), dando suporte para o estabelecimento da relação entre teoria e prá-
tica. Tratar o estágio como o espaço para essa relação é compreendê-lo 
como momento de reflexão sobre as aprendizagens no contexto institu-
cional, ou seja, com base nas disciplinas vivenciadas durante o curso de 
formação. (SILVIA; GASPAR,2018, p.2)

Durante o estágio supervisionado, o estudante realiza atividades relacio-
nadas à sua área de estudo, as atividades ali apresentadas incluem observação, 
participação, elaboração de relatórios, entre outras. Todos papeis de colaboram 
com o cotidiano e os afazeres do professor. 

O estágio é uma forma importante de preparar o estudante, pois para mui-
tos alunos é um dos primeiros contatos com a sala de aula, com a escola, no pa-
pel do educador e isso, possibilita uma visão mais ampla e prática da sua área de 
atuação. Pois, é uma oportunidade para que o estudante possa estabelecer conta-
tos profissionais, desenvolver habilidades e adquirir experiências fundamentais.

Cria-se uma estrutura de compreensão, de saberes, teorias e dizeres sobre 
o ensino que ultrapassam uma relação simplista entre alunos-professor-conteú-
dos. E torna-se uma construção ampla entre estruturas (físicas e cognitivas) de 
ensino que devem abordar: currículo, materiais, relações humanas, saberes es-
truturados, documentos e diretrizes, avaliações, planejamentos, etc., que passam 
por questões políticas e construtivas, pois tem ação direta com a formação e as 
escolhas de diversos indivíduos. 

Por isso, ao abordar o tema “estágio”, tece um olhar muito mais amplo e 
complexo em direção que ao saber e conecta com questões históricas-sociais-po-
líticas que surgem sobre quem se deseja educar. 

2.1 O estágio e a formação do professor de matemática

O estágio supervisionado é uma proposta única e indispensável, como 
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já se visto anteriormente, ele trata de uma ação, reflexão e inserção única. E 
apesar de ser uma prática comum a todos os cursos, principalmente aos cursos 
de licenciatura, ele não acontece do mesmo modo. E não diferente disso, é uma 
form(ação) específica para licenciatura em matemática.

Quando se iniciaram as licenciaturas no Brasil, elas se constituíam de três 
anos de formação específica e mais um ano para a formação pedagógi-
ca. O saber considerado relevante para a formação profissional do pro-
fessor era, fundamental- mente, o conhecimento disciplinar específico. O 
que hoje é denominado formação pedagógica se reduzia à didática e esta, 
por sua vez, a um conjunto de técnicas úteis para a transmissão do saber 
adquirido nos três anos iniciais. Por isso, costuma-se referir a esse mode-
lo de formação do professor como “3+1” ou “bacharelado + didática”. 
(MOREIRA; DAVID, 2016.p.13)

Assim, a formação inicial do professor de cursos de licenciatura, prin-
cipalmente de exatas era pautado numa proposta bastante desconectada entre 
educação-ensino-conteúdo específico. Nesses casos, os cursos eram bastantes 
desintegrados e a grande relação com o estágio e reduziam-se bastante na pro-
posta da observação e reprodução.

Segundo Moreira; David (2016) o próximo passo a ser dado, na década de 
70, estava relacionado em promover graduações e formações acadêmicas mais 
conectadas “em que o conhecimento disciplinar específico não constituísse mais 
o fundamento único ao qual se devesse agregar métodos apropriados a “transmis-
são”. (p.13). A ideia a partir de então é um aprofundamento do professor educador.

Por isso, a formação do professor de matemática não pode ser algo estri-
tamente reduzido a uma visualização (entre o estudante de licenciatura para o 
professor experiente). Não podemos negar que a observação é essencial, mas 
ela não pode ser a única ação do estagiário, ele precisa de fato viver, convi-
ver, conhecer e atuar na escola durante esse momento da sua formação, pois 
nessa fase o professor em formação precisa ter consigo a ideia que p estágio 
é principalmente fase de construção, de trocas, de práxis, de experiência, de 
aventurar-se, de descobrir, de criar e de modificar sempre suas ações em prol de 
um aprendizado significativo. 

Assim, o saber educacional deve ser desassociado do saber tão somen-
te abstrato e acadêmico, desconstituído da realidade e focado em cálculos e 
memorização.

Segundo D’Ambrosio (1993), o grande desafio da educação matemática 
é fazer com  que  os  alunos  entendam   a  matemática  como  uma  dis-
ciplina  baseada  na investigação  e  resolução  de  problemas.  Atividades  
contextualizadas  a  partir  da proposição  de  problemas,  como  aquela  
realizada  pela  professora  supervisora,  são essenciais para a construção 
do conhecimento matemático, pois estimulam os alunos a investigarem o 
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problema e criar soluções próprias. Tais atividades, todavia, demandam 
mais  tempo  para  sua  elaboração,  o  que,  muitas  vezes  é  impossível  de  
se  realizar, considerando  que  a  realidade  mais  geral  do  Brasil  é que  
professores  precisam  se submeter a jornadas fatigantes de trabalho a fim 
de que possam ter um salário próximo do que se possa chamar de “digno” 
(SUZART, NUNES DA SILVA 2020. p.138)

Assim, a construção de uma relação entre formação-estágio-licenciatura 
em matemática, tornou-se uma preocupação contínua, por ser uma construção 
desconectada desde sua origem, e desse modo, traz consigo alguns vestígios da 
sua proposta e construção inicial. 

Nesse contexto é possível observar mais claramente as especificidades e 
redirecionar o olhar para a ação do estágio supervisionado, que não se limita 
apenas a observar o professor da disciplina e reproduzir suas ações, pois isso 
pode gerar novamente a reconstrução de uma matemática distanciada do am-
biente educativo, do cotidiano dos alunos, da prática significativa do professor e 
do aprendizado crítico-reflexivo ao lugar da memorização.

Durante as vivências de estágio é possível acompanhar na prática que o 
ensino de matemática apresenta, suas características, suas concepções e constru-
ções e, que, deve ser pensado e utilizado exatamente para a disciplina de forma-
ção concreta do professor, ou seja, que é o momento de desvendar e acompanhar 
o profissional, os documentos, os temas, as questões didáticas, os matérias, a 
construção do ambiente escolar, do currículo, de pensar e formação do aluno, e 
tudo isso perpassa pela ação e escolha do professor. 

Um dos momentos de construção e de reflexão que o estágio supervi-
sionado proporciona é a compreensão e construção do saber pedagógico, do 
saber matemático. Ensinar matemática requer especificidades e estudos para 
além dos conteúdos próprios da matemática. Ao depararmos com o professor e 
compreender que a matemática para ser ensinada, ou melhor, para ser apreen-
dida, precisa de abordagens que pense a matemática como disciplina e não tão 
somente como um objeto. Por isso, uma das possibilidades que o estágio super-
visionado promove é a de se questionar e de praticar o ensino da matemática, 
ou seja, de compreender que existem abordagens e as tendências matemáticas.

3. Tendências para ensino de matemática

Ensinar não é mera transmissão. Ensinar não é transpor conhecimento do 
professor para o aluno, por isso o estágio possibilita compreender o que é ensinar 
e seus desdobramentos. Há diversos modos e, todos eles, transpassam a pequinês 
da memorização e pode gerar um aprendizado significativo aos alunos.

É no momento do estágio que a prática, a ação e a intervenção do 
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professor aflora e destaca principalmente esses saberes. Desse modo, a proposta 
é apresentar aqui quais são as tendências pedagógicas utilizadas no ensino de 
matemática, vejamos algumas delas: 

3.1 Etnomatemática

A etnomatemática é uma área de estudo que busca investigar as diferentes 
culturas e suas relações com a matemática. Ela surgiu na década de 1980, com a 
proposta de entender a matemática como uma construção social e cultural, que é 
influenciada pelas tradições, crenças, valores e práticas das diferentes comunidades.

A etnomatemática parte do pressuposto de que a matemática não é uni-
versal e que diferentes culturas possuem formas próprias de construir e utilizar 
o conhecimento matemático. Assim, ela busca valorizar a diversidade cultural 
e mostrar como a matemática está presente em diferentes aspectos da vida das 
pessoas, como na música, na arte, na culinária, na arquitetura, entre outros.

Através da etnomatemática, é possível perceber que a matemática não 
é uma disciplina isolada, mas está presente em diferentes contextos e possui 
múltiplas formas de ser expressa e utilizada. Essa abordagem tem sido bastante 
utilizada na educação, buscando aproximar os estudantes de diferentes culturas 
e mostrar como a matemática pode estar presente em suas vidas cotidianas, con-
tribuindo para uma educação mais inclusiva e diversa.

3.2 Novas tecnologias

As novas tecnologias, também conhecidas como mídias digitais ou tecno-
lógicas, referem-se a uma ampla gama de tecnologias que surgiram nas últimas 
décadas e transformaram a maneira como as pessoas se comunicam, trabalham, 
aprendem, se divertem e interagem e essas relações e movimento tecnológico, 
influenciou também no campo educativo 

Trata-se de ferramentas que podem e devem colaborar com o processo de 
ensino-aprendizagem, e mais especificamente, o ensino de matemática. Num 
primeiro momento as tecnologias estavam delimitadas ao uso da calculadora e 
dos computadores, mas atualmente a gama de materiais e o acesso tem se am-
pliado, podendo ser: tabletes, celulares e seus aplicativos, Softwares, etc.

3.3 Modelagem matemática

Modelagem matemática é a técnica de utilizar conceitos e ferramentas da 
matemática para descrever e analisar situações do mundo real. Ela envolve a cria-
ção de modelos matemáticos que representam o comportamento de sistemas, pro-
cessos ou fenômenos complexos em termos de equações e relações matemáticas.
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A modelagem matemática é uma ferramenta importante em várias áreas 
do conhecimento, como física, química, biologia, economia, engenharia, entre 
outras. Ela permite prever e compreender o comportamento de sistemas comple-
xos, simular diferentes cenários e testar hipóteses.

Existem diversas abordagens e técnicas para a modelagem matemática, 
incluindo equações diferenciais, teoria de sistemas dinâmicos, análise estatísti-
ca, otimização, entre outras. A escolha da abordagem mais adequada depende 
do problema em questão e dos dados disponíveis para construir o modelo.

Após a construção do modelo, é importante avaliar sua precisão e vali-
dade, comparando seus resultados com dados empíricos e realizando testes de 
sensibilidade para verificar como as alterações nos parâmetros do modelo afe-
tam seus resultados. A modelagem matemática é uma ferramenta poderosa para 
entender e prever o comportamento de sistemas complexos, mas é importante 
lembrar que ela é uma simplificação da realidade e que, portanto, seus resulta-
dos devem ser interpretados com cuidado e crítica.

3.4 Resolução de problemas

Como o próprio nome diz, a resolução de problemas é uma tendência que 
estimula os alunos a pensar, propor, organizar e resolver as propostas apresentas, 
como forma de solucionar por um caminho proposto, a situação problema que 
foi apresentada.   

A resolução de problemas pode ser apresentada pelo aluno através de 
qualquer técnica de expressão, seja ela: oralidade, o desenho, a dramatização, 
até chegar à possibilidade de utilizar os critérios formais impostos pelas regras 
matemáticas. 

A ideia é de possibilitar um ambiente construtivo e criativo ao aluno, de 
modo que, crie percursos e caminhos para alcançar seu objetivo: a resposta para 
o problema primeiro.

Assim, as tendências recentes do ensino de matemática apresentam um 
olhar importante para a formação crítica, que transcendendo apenas o armaze-
namento, replica e construções desconexas da prática social, mas carregam em 
si uma importante ferramenta para os conteúdos e suas aplicações em perspec-
tiva útil e crítica.

4. Conclusão 

Ao longo do trabalho foi possível concluir algo já sabido: o estágio su-
pervisionado tem se apresentado como ferramenta essencial ao docente em for-
mação e, juntamente com ele, tem proporcionado ao futuro professor um olhar 
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construtivo da sua ação, formação e transformação acadêmica, social e profis-
sional.  Não há como limitar-se a proposta inicial dos cursos de licenciatura em 
uma construção 3+1, ou seja, das relações fragmentadas entre o conhecimento 
especifico e o pedagógico; entre o pensamento matemático distanciado da ação 
do professor reflexivo, de saber significativo e transformador.  

Por isso, é preciso saber que o estágio supervisionado é uma etapa fun-
damental na formação do professor de matemática, pois permite que o futuro 
docente tenha contato com a realidade da sala de aula e vivencie as práticas 
pedagógicas utilizadas pelos professores experientes e, ao mesmo tempo, possa 
transformar práticas arcaicas em saberes e ações reais.

As tendências pedagógicas são importantes para a formação do professor 
de matemática, pois representam diferentes abordagens e metodologias para o 
ensino da disciplina. Conhecer as tendências pedagógicas permite que o pro-
fessor possa escolher a abordagem mais adequada para cada turma e para cada 
conteúdo, levando em consideração as características dos alunos e as demandas 
da sociedade contemporânea.

As novas tendências pedagógicas, que são relevantes para o ensino de 
matemática, incluem a educação matemática crítica, que busca promover o pen-
samento crítico dos alunos e a reflexão sobre a aplicação da matemática na vida 
cotidiana; a resolução de problemas, que enfatiza a importância da resolução de 
problemas como forma de desenvolver o raciocínio matemático dos alunos; e a 
abordagem interdisciplinar, que busca integrar a matemática com outras disci-
plinas e temas relevantes da sociedade.

Portanto, a combinação entre o estágio supervisionado e o conhecimento 
das tendências pedagógicas é essencial para a formação do professor de mate-
mática, que precisa estar preparado para enfrentar os desafios do ensino da dis-
ciplina e para formar cidadãos críticos, capazes de utilizar a matemática como 
ferramenta para compreender e transformar a realidade.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: 
O ENGAGEMENT ACADÊMICO COMO FIO 

CONDUTOR PARA UMA FORMAÇÃO DOCENTE DE 
EXCELÊNCIA NO CAMPO DA MATEMÁTICA

Marcos Manoel da Silva1

Rosa Maria Rigo2

1. Introdução 

O presente texto traz dados inerentes ao período vivenciado no decor-
rer do processo inicial de formação docente. Nesse aspecto, a disciplina de 
Estágio Supervisionado Curricular (ESC), ofertada no curso de Licenciatura 
em Matemática da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no 
Campus de Ciências Tecnológicas em Joinville/SC, traz inúmeros subsídios 
bem como desafios imprescindíveis ao futuro professor. 

É no período do ESC que o curso de Licenciatura em Matemática oferece 
aos seus graduandos um espaço para reflexões mais aprofundadas a respeito da 
prática pedagógica. São estes momentos que vêm a contribuir de forma signifi-
cativa para a formação do futuro professor da área em questão, visto ser nesta 
fase, que emergiram as primeiras impressões acerca do real papel do Ser Professor 
de Matemática. 

Nessa diretiva, apresentaremos sequencialmente, aportes teóricos voltados 
à construção do ESC alicerçado pelo elemento aqui referenciado e caracterizados 
por diferentes estudos como Engagement Acadêmico, laço considerado fio condutor 
para elaboração e execução de boas práticas pedagógicas, ressaltando igualmen-
te a necessidade de se buscar novas metodologias para o ensino da Matemática. 
Após apresentamos a metodologia adotada na construção do presente relato de 
experiência e na construção dos Planos de Ensino. Em seguida, a dinâmica de tra-
balho utilizada e as atividades desenvolvidas nos ESCs. Para finalizar, realizamos 

1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tec-
nologias – UDESC/CCT. Graduado em Licenciatura em Matemática – UDESC/CCT. 
Contato: parceria.marcos@gmail.com. 

2 Doutora/Professora-tutora e Orientadora no Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Educacional do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais – IFSULDEMINAS – Campus Avançado de Três Corações/MG. Contato: rosa.
rigo01@gmail.com.



A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE

269

considerações das ações realizadas, acreditando que elas precisam continuar a 
acontecer nas disciplinas de ESC, e por fim, apresentamos as referências. 

2. Fundamentação teórica

A formação do professor de matemática necessita estabelecer uma cone-
xão entre a teoria vista dentro da universidade e a prática vivenciada no ESC. 
O Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática da 
UDESC (2005, p. 13), preconiza que o professor de matemática deve “ser capaz 
de tomar decisões, refletir sobre sua prática e ser criativo na ação pedagógica, 
reconhecendo a realidade em que se insere”. É na prática que se adquire expe-
riências e essas se transformam em conhecimento, e nesse aspecto, o ESC é de 
suma importância na vida acadêmica, pois auxilia a preparar o futuro professor 
para a realidade da sala de aula. 

O campo da Matemática oferece poderosas ferramentas que auxiliam 
em análises e reflexões sociais, econômicas, dentre outras, representadas pela 
linguagem aritmética e algébrica. Diante da importância de tais interpreta-
ções, buscamos na literatura elementos para refletir sobre possíveis contrapon-
tos envolvendo a Matemática Pura e a Matemática Utilitarista (CHAMBERS; 
TIMLIM, 2015). Nessa perspectiva, os autores buscam levar os discentes do 
ESC a intensificar reflexões a respeito dos fatores que são importantes no ensi-
no-aprendizagem de Matemática, bem como, refletir como se dá a aprendiza-
gem que contribui para a construção de conhecimentos. 

Caminhando nessa direção, compreende-se que a importância para os 
futuros educadores consiste em buscar metodologias e estratégias didático-pe-
dagógicas que visem igualmente trabalhar a perspectiva da Matemática envol-
vendo questões voltadas ao cotidiano. Consequentemente, é preciso desenvol-
ver processos de ensino-aprendizagem em Matemática sob vários aspectos, em 
particular, permitir ao estudante descobrir que a Matemática está presente no 
seu dia a dia. Para tanto, é preciso compreender que tudo à nossa volta está em 
constante mudança, e, se existem novas formas de engajar os alunos “é preciso 
que se pense também nas novas formas de ensinar, e, sobretudo de aprender, nas 
novas expectativas e nos novos desafios, que se coloca, não só, aos estudantes, 
mas também aos professores” (RIGO; MOREIRA; VITÓRIA, 2018, p. 11). 

Segundo Rigo (2020), o engagement é considerado como um estado psi-
cológico inabalável, caracterizado pelas variáveis vigor, dedicação e absorção, 
inerentes às dimensões: comportamental, emocional e cognitiva. Estas dimen-
sões abarcam: 

[...]a postura comportamental desenha a ideia de participação, envolvimen-
to em atividades acadêmicas, sociais ou extracurriculares. [...] as emoções 
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englobam aspectos positivos e negativos em relação ao ambiente universitá-
rio envolvendo, professores, colegas de classe e a relação com a Instituição 
[...] o engagement cognitivo desenha a ideia de investimento; incorpora con-
sideração e vontade de exercer os esforços necessários para compreender 
conceitos complexos e habilidades difíceis (RIGO, 2020, p. 167). 

A partir de tais prerrogativas, cabe às Instituições de Ensino Superior pro-
piciar ambientes de aprendizagem plurais, ambientes que possibilitem atender 
expectativas e aspirações dos discentes de modo a que possam aprender a ad-
ministrar riscos e incertezas em relação à futura profissão. Assim, segundo Rigo 
(2020, p. 143) pensar em “engajar os estudantes é atentar para atraí-los, inspi-
rá-los, apoiá-los e capacitá-los a aprender, é dar-lhes as oportunidades para se 
desenvolver com maior autonomia”. 

Desta forma, pensando o engagement acadêmico como fonte de desenvol-
vimento de competências e habilidades para todas as áreas do saber “é funda-
mental refletir sobre a necessidade de também a formação docente acompanhar 
estas (r)evoluções, no sentido de construir ambientes de ensino e aprendizagem 
vivos, dinâmicos e que se moldam aos interesses e às necessidades dos estudan-
tes” (TRINDADE, 2018, p. 8).

Sob diferentes aspectos, as discussões envolvendo a formação de pro-
fessores no Brasil é um tema em constante preocupação, principalmente nas 
áreas de conhecimento que envolve as licenciaturas (RAMALHO; NUÑÉZ; 
GAUTHIER, 2003; TARDIF, 2015; SANTOS, 2018). Refletir sobre o processo 
formativo do futuro professor de Matemática, por exemplo, é levantar proble-
máticas atreladas aos desafios da atual sociedade do conhecimento, de novas 
metodologias de ensino-aprendizagem e a utilização das tecnologias digitais. 

Nesse ínterim, a Matemática acaba sendo, por sua especificidade e sua lin-
guagem, um dos grandes desafios na formação acadêmica no âmbito dos processos 
de ensino-aprendizagem e desenvolvimento profissional do professor. Por conta 
disso, acreditamos que o ensino da matemática precisa ser melhor articulado pelos 
professores, de modo que possa principalmente potencializar o ensino por meio 
do hibridismo tecnológico. Conforme aponta Fanizzi (2018), é preciso estarmos 
atentos às demandas da contemporaneidade e do estudante que está chegando à 
instituição escolar. Segundo Mutti e Kluber (2018) o ensino de matemática não 
pode ter uma perspectiva tão tradicional, pois o estudante atual é mais dinâmico 
e precisa resolver novos problemas para o mundo. Faz-se necessário, portanto, 
atender propósitos e expectativas, de modo a ofertar uma formação docente mais 
de acordo com as novas demandas profissionais de mercado. 

Dentre as disciplinas que compõem a grade curricular do Curso de 
Licenciatura em Matemática, oferecido pela UDESC, às disciplinas de ESC são 
as que mais aproximam o discente da experiência em sala de aula, dando-lhe 
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as primeiras impressões acerca do real papel do Ser Professor de Matemática. É 
uma contribuição significativa para a formação do futuro professor. Na referida 
Instituição, são oferecidas quatro disciplinas de ESC, sendo: ESC-I e ESC-II que 
compreendem estágios de observação seguindo as diretrizes estabelecidas pela 
Instituição. Sequencialmente, os ESC-III e ESC-IV tem o objetivo direcionado 
para a regência. 

De acordo com Luiz, Silva e Reis (2019, p. 2), “o licenciado, antes de 
seguir para as observações e regências numa sala de aula, deve ser capaz de 
compreender, dentre complexidades, a importância do planejamento de ensino, 
além, ser capaz de criar e aplicar o mesmo”. Diante das atividades realizadas 
principalmente nos ESC-III e ESC-IV, compreendidos como estágio de regência 
é preciso uma postura de participação discente mais ativa, pois é ele que está se 
constituindo/construindo como futuro professor de Matemática. 

Diante de configurações tão desafiadoras, promover o engagement acadê-
mico é fator determinante. É ele que vai determinar se o futuro professor de 
matemática obterá êxito (ou não) em sua busca formativa. Para melhor com-
preensão desse construto, segundo Trindade (2018, p. 7) é preciso compreender 
que “a motivação do estudante, o seu engagement, é à base da sua capacitação 
para o profícuo desenvolvimento das suas aprendizagens”. 

Sob tais aspectos ensinar e aprender em um mundo considerado volátil, 
incerto, complexo e ambíguo demanda estar predisposto a passar por contínuos 
processos de mutação e adaptabilidade, inclusive em relação a modelos proposi-
tais de engajamento. Frente a tais argumentos, segundo Rigo Moreira e Vitória 
(2018, p,14), “engajar-se com um propósito é idealizar, é projetar, é concretizar 
algo. Com efeito, engajar-se como propósito, vem se tornando um dos maiores 
diferenciais competitivos da atualidade”.

3. Metodologia

Para a escrita desse trabalho muito foram as escolhas realizadas. 
Primeiramente para alicerçar e embasar os principais temas seguimos consi-
derando o estudo exploratório, de cunho bibliográfico, como alternativa para 
aprofundar pressupostos epistemológicos e triangular com as práticas utilizadas 
nas disciplinas do ESC. Mutuamente implicadas também a consideramos como 
uma pesquisa-ação, alinhada aos pressupostos de Thiollent (2008), ao argumen-
tar que a pesquisa-ação supõe uma ação planejada e traz em seu âmago promo-
ver o engajamento e a participação, procurando favorecer a aprendizagem à me-
dida que possibilita a troca de conhecimentos entre pesquisadores e pesquisados 
em uma via de mão dupla, dialógica. 

Nas palavras de Severino (2017, p. 88) “a Pesquisa-ação é aquela que, 
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além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la”. 
Noutras palavras, podemos ainda considerar que a pesquisa-ação objetiva equa-
cionar os problemas por meio do levantamento de soluções e propostas de ações 
para transformação da realidade. Quando atrelada ao ESC busca mensurar a ex-
periência do futuro professor de matemática, mediante a aplicação de propostas 
pedagógicas mediadas por metodologias ativas. 

Sob diferentes aspectos, no período do ESC buscou-se ressignificar algu-
mas barreiras atinentes ao campo da Matemática. Sabota (2017, p. 55), ressalta 
a importância da participação para “contrapor suas ideias ou enriquecer com 
exemplos que o aproximem de sua realidade” que, a partir de referenciais teóri-
cos, técnicos e práticos, desenvolver um olhar crítico-reflexivo e moldar futuras 
práticas pedagógicas.

4. Desenvolvimento 

Os ESCs no curso de Licenciatura em Matemática ofertados pela UDESC 
ocorrem a partir do quarto semestre letivo, finalizando no sétimo semestre. A 
carga horária mínima é de 400 horas, distribuídas entre os quatro estágios a 
serem realizados no ensino fundamental e outra no ensino médio. Os ESC-III e 
ESC-IV possuem dentre seus objetivos, levar o discente para a sala de aula, não 
mais como discente, mas assumindo o papel de docente da respectiva sala em 
que está aplicando o estágio. 

Durante o processo de formação do futuro professor torna-se imprescindí-
vel, compreender a respeito do ambiente de sala de aula. É também um momen-
to para conhecer-se, ou autoconhecer-se, momento para verificar novas possibi-
lidades em relação ao agir bem como ações a tomar diante de uma sala de aula. 
Cabe aos professores das disciplinas de ESC-III e ESC-IV incentivar seus alunos 
na busca por novas metodologias de ensino, aplicação de didáticas diferenciadas 
durante o período de regência, dando-lhes maior autonomia de modo a engaja-
rem-se deliberadamente em sua própria construção docente. 

Diante de tal autonomia e do propósito de manter-se engajado bem como 
pensar em como promover o engagement junto aos futuros professores, buscou-se 
alicerçar novos saberes mediante a utilização de metodologias ativas e didáticas 
diferenciadas para a criação dos planos de ensino para a aplicação dos ESC-III 
e ESC-IV.  Desse modo, a seguir apresenta-se de forma resumida, partes das 
criações e aplicações das atividades realizadas pelo estagiário, futuro professor, 
primeiro autor do presente relato de experiência. 
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4.1 Aprendizagem Baseada em Projetos: Interdisciplinares e o Ensino da Função 
Quadrática no ESC-III

Durante o momento de observação na turma do 9º ano na Escola de 
Ensino Básico Professor Germano Timm, observou-se que uma das discipli-
nas que os alunos mais gostavam era a disciplina de Educação Física. Tendo já 
o conteúdo que deveria ser trabalhado durante a regência, neste caso, Função 
Quadrática, foi possível conversar com a professora da disciplina de Educação 
Física para verificar a possibilidade de uma atividade em conjunto. Em diálogo, 
optou-se que o próximo esporte a ser trabalhado seria o basquetebol, momento 
em que abordaria conteúdos mais técnicos como medidas e formato da quadra, 
linhas para definição de pontuação em arremessos, informações a respeito da 
cesta entre outros. Analisando tais temas, surgiu a ideia para se trabalhar os arre-
messos livres (arremessos sem marcação, a partir de uma área que é delimitada 
pelo juiz para sua cobrança), de modo a relacioná-los com a curva de concavi-
dade para baixo, que em sala seria apresentada aos alunos como um gráfico de 
concavidade para baixo de uma função quadrática.

O passo seguinte foi compreender de que forma a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) retrata as habilidades e competências a se-
rem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental e buscar metodologias que 
pudessem auxiliar neste desenvolvimento. Destaca-se que no ensino fundamental 
é preciso garantir que os alunos relacionem situações do mundo real e consigam 
associar essas situações a matemática, pois “espera-se que eles desenvolvam a ca-
pacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver 
problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e 
interpretá-las segundo os contextos das situações” (BRASIL 2017, p. 221). 

Tal instrução nos levou a construção do Plano de Ensino apresentado 
no quadro 1, momento em que se definiu como metodologia principal das ati-
vidades, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), baseando-se em Bender 
(2014), utilizando ainda, como ferramenta auxiliadora a Resolução de Problemas 
(RP), tendo como referência Polya (2006) e Onuchic (1999). 

Quadro 1– Planejamento de Competências e Habilidades para o ensino de Função Quadrática

Planejamento de ensino baseado em competências e habilidades no campo de Matemá-
tica e suas tecnologias

Conceitos matemáticos estudados: Função Quadrática

Metodologia de ensino: Aprendizagem Baseada em Projetos e Resolução de Problemas

Competência Geral a ser desenvolvida: Competência 1: Valorizar e utilizar os conhe-
cimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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Competência específica Matemática Habilidades

Competência específica 2 
Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos 
conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

(EF09MA06) Com-
preender as funções 
como relações de 
dependência unívoca 
entre duas variáveis 
e suas representações 
numérica, algébrica e 
gráfica e utilizar esse 
conceito para analisar 
situações que envolvam 
relações funcionais 
entre duas variáveis.
(EF09MA09) Resolver 
e elaborar problemas 
que possam ser repre-
sentados por equações 
polinomiais do 2º grau.

Competência específica 5 
Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecno-
logias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas 
cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando 
estratégias e resultados. 

Competência específica 6 
Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se 
situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto 
prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, 
utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esque-
mas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens 
para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

Questões norteadoras para o desenvolvimento de competências e habilidades
1. (a) Quais os fatores que influenciam no arremesso de uma bola de basquete à cesta?
2. (b) Crie um desenho representando um arremesso de uma bola de basquete identifican-
do a trajetória da bola.
3. (c) Que tipo de trajetória é esta? É em linha reta? Em linha circular? Em zig-zag?
4. (d) Introdução formal da equação de segundo grau e do gráfico da parábola.
5. (e) Realização de atividades envolvendo trajetórias de arremesso e equações quadráticas

Fonte: Acervo dos Autores, 2023. 

Podemos analisar em Silva et al. (2019) o desenvolvimento de toda a ativi-
dade que fora aplicada pelo primeiro autor no formato de um relato de experiên-
cia. Segundo os autores as atividades tinham como objetivo o de “potencializar 
a aprendizagem da função quadrática, a partir de arremessos realizados em lan-
çamentos na cesta de basquetebol” (SILVA et al., 2019, p. 5). Os autores traba-
lharam em uma sequência de atividades que compreendem cinco momentos 
conforme apresentado no quadro 2, estes momentos são divididos em atividades 
na sala de aula, na quadra de esportes e na apresentação do projeto final. 

Quadro 2 – Sequência de Atividades

Momento Ações Duração 
Prevista

1º Momento
Apresentação do Projeto, Realização do Contrato Pedagógico 
5, Divisão das equipes, Escolha do comandante e Entrega do 
diário de bordo.

30mim

2º Momento

Aula na quadra de esporte em parceria com a Professora de 
Educação Física. Apresentação de algumas informações/re-
gras sobre o jogo Basquete. Primeira atividade de arremessos e 
análise da trajetória da bola. 

1h30mim
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3º Momento
Aula na quadra de esportes com a presença da Professora de 
Educação Física. Segunda atividade de arremessos e análise 
da trajetória da bola. 

1h30mim

4º Momento
Aula destinada para as equipes elaborarem a partir dos dados 
e das experiências vivenciadas nas atividades desenvolvidas a 
Apresentação Final. 

1h30mim

5º Momento Apresentação do Trabalho final. 2h30mim

Fonte: Silva, et al, 2019.

Os resultados apresentados pelos autores mostram que o conceito de 
parábola fora trabalhado de forma natural, as metodologias utilizadas para a 
aplicação das atividades se mostraram potencializadoras para a Educação 
Matemática, pois levaram os alunos a se motivarem no processo de ensino-
-aprendizagem a partir da vivência, da experiência e da realidade. Deste modo, 
como conclusões das atividades aplicadas, segundo Silva et al. (2019) foi possível 
verificar que em seus discursos os alunos perceberam a presença da Matemática 
no cotidiano, o entendimento e a concepção da curva parabólica foi construída 
pelo grupo de alunos do 9º ano e que foi possível a aplicação do plano de ensino 
de forma interdisciplinar entre a Matemática e a Educação Física. 

4.2 Aprendizagem baseada em projetos, uso de tecnologias, material estruturado 
e o ensino de corpos redondos no ESC-IV 

A proposta para se trabalhar no ESC-IV foi pensada de modo a otimi-
zar o tempo em sala de aula. A regência fora compartilhada com a professora 
titular da turma de modo que esta tinha a direção de uma aula para trabalhar 
conteúdos voltados para o vestibular, programa este desenvolvido pela escola. 
As demais três aulas de matemática eram para a aplicação do ESC-IV, sendo 
distribuídas em dois dias distintos: no primeiro a regência ocorreu na aula que 
antecede o recreio e no segundo foram as duas últimas aulas.

Sequencialmente, em conversa com os alunos, percebemos que todos 
possuíam celulares e todos tinham em algum momento acesso ao WhatsApp. 
Diante desse fato, com permissão da diretoria da Escola de Ensino Básico 
Doutor Paulo Medeiros, utilizamos essa ferramenta a nosso favor, para termos 
mais tempo disponível em sala para resoluções de exercícios. Para o desenvol-
vimento de atividades extras, montamos documentos no formato PDF com os 
conteúdos que foram trabalhados em cada aula. Desta forma, esses arquivos 
foram enviados com no mínimo 5 dias de antecedência da aula, dando possibi-
lidade dos alunos se familiarizarem com a teoria e analisarem a aplicação dela 
em alguns exemplos. 

Em paralelo às aulas tidas como teóricas, em parceria com a professora 
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titular, foi trabalhada a aprendizagem baseada em projetos. O conteúdo abor-
dado foi geometria espacial, mais precisamente corpos redondos. Em sala de 
aula, trabalhou-se com o cone, o cilindro e a esfera, formas fáceis de se achar em 
inúmeras embalagens no nosso dia a dia. Tal ação gerou  significativa motivação 
e engagement entre os alunos, que logo se dividiram em quatro grupos para desen-
volverem a atividade. Todas as ações foram pensadas de modo a convergir para 
a BNCC (BRASIL, 2017), quando voltada ao processo de aprendizagem para o 
Ensino Médio apontando que

o foco é a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada 
à realidade, em diferentes contextos. Consequentemente, quando a reali-
dade é a referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos 
estudantes do Ensino Médio – impactados de diferentes maneiras pelos 
avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado de trabalho, pelos pro-
jetos de bem viver dos seus povos, pela potencialidade das mídias sociais, 
entre outros (BRASIL, 2017, p. 528).

Tais definições de trabalho atreladas às definições da BNCC (BRASIL, 
2017) nos levaram a criação do Planejamento de Ensino apresentado no quadro 
3. Nele, destacamos quais as habilidades e competências a serem adquiridas e 
trabalhadas pelos alunos. 

Quadro 3 – Planejamento de Competências e Habilidades para o ensino de geometria espacial

Planejamento de ensino baseado em competências e habilidades no campo de Matemá-
tica e suas tecnologias

Conceitos matemáticos estudados: Área e volume de sólidos geométricos

Metodologia de ensino: Aprendizagem Baseada em Projetos, Resolução de Problemas, 
Tecnologia e Material Estruturado.

Competência Geral a ser desenvolvida: Competência 1: Valorizar e utilizar os conhe-
cimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Competência específica Matemática Habilidades

Competência específica 2:
Propor ou participar de ações para investigar 
desafios do mundo contemporâneo e tomar 
decisões éticas e socialmente responsáveis, 
com base na análise de problemas sociais, 
como os voltados a situações de saúde, sus-
tentabilidade, das implicações da tecnologia 
no mundo do trabalho, entre outros, mobili-
zando e articulando conceitos, procedimen-
tos e linguagens próprios da Matemática

 (EM13MAT201) Propor ou participar de 
ações adequadas às demandas da região, 
preferencialmente para sua comunidade, 
envolvendo medições e cálculos de períme-
tro, de área, de volume, de capacidade ou 
de massa.
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Competência específica 3:
 Utilizar estratégias, conceitos, definições e 
procedimentos matemáticos para interpre-
tar, construir modelos e resolver problemas 
em diversos contextos, analisando a plausi-
bilidade dos resultados e a adequação das 
soluções propostas, de modo a construir 
argumentação consistente

(EM13MAT307) Empregar diferentes mé-
todos para a obtenção da medida da área 
de uma superfície (reconfigurações, aproxi-
mação por cortes etc.) e deduzir expressões 
de cálculo para aplicá-las em situações reais 
(como o remanejamento e a distribuição de 
plantações, entre outros), com ou sem apoio 
de tecnologias digitais. 
(EM13MAT309) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvem o cálculo de áreas totais 
e de volumes de prismas, pirâmides e corpos 
redondos em situações reais (como o cálculo 
do gasto de material para revestimento ou 
pinturas de objetos cujos formatos sejam 
composições dos sólidos estudados), com 
ou sem apoio de tecnologias digitais.

Questões norteadoras para o desenvolvimento de competências e habilidades
1. (a) Cria duas opções de embalagens para seu produto.
2. (b) Cria uma planificação desta embalagem.
3. (c) Determine a área da superfície da embalagem.
4. (d) Determine o volume ocupado pela embalagem.
5. (e) PESQUISE em gráficas os tipos de papel que poderiam ser utilizados para a cons-
trução da embalagem e o seu valor. Qual seria o valor unitário de cada embalagem? Como 
poderia otimizar o custo-benefício? Como poderia se otimizar a capacidade da embalagem 
em relação ao custo? 
6. (f) Qual seria, o tipo de embalagem (caixa), e suas dimensões adequadas para armazenar 
seus produtos já embalados? Quantas embalagens cabem em uma caixa?
7. (g) Imagine que você conseguiu vender para o exterior o seu produto. Você deverá encher 
um container de dimensões 12 metros (C) x 2,4 m (L) 2,6 metros. Qual o volume deste 
container? Qual o volume da caixa que você utilizará para armazenar seus produtos? Qual a 
quantidade de caixas e de embalagens que você poderá transportar neste container?

Fonte: Acervo dos Autores, 2023.

Os resultados obtidos através das atividades desenvolvidas levaram os 
alunos a momentos de reflexão, principalmente no que diz respeito ao material 
utilizado para a criação das embalagens. A preocupação com o meio ambiente 
em que vivem esteve presente em todas as conversas. Além disso, observou-se 
no trabalho realizado em equipe de forma colaborativa, que as atividades foram 
divididas para cada integrante de modo que cada um teve participação efetiva 
no resultado final. Esta ação levou-nos à reflexão sobre a atualidade e da im-
portância de se propor outras ações que possibilitem aos alunos trabalhar de 
forma solidária. As qualidades de alguns alunos foram destacadas de modo a 
complementarem a ausência dessa mesma habilidade em outro aluno no desen-
volvimento de sua parte no trabalho final. 

Além disso, destaca-se a apropriação do conteúdo por parte dos alunos, pois 
para a construção das embalagens, estes compreenderam todas as possibilidades em 
relação a estruturas, no que tange aos corpos redondos. Definidas essas estruturas 
ao aplicarem os cálculos para área e volume, o fizeram com grande facilidade. 
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5. Considerações 

Diante das ações apresentadas, podemos perceber, uma condução dife-
renciada nas propostas dos planos de ensino. A divergência de um modelo tido 
por muitos como tradicional fora escolha do estagiário, pois levou-se em conta 
estar na posição de oferecer algo a mais aos alunos, e, ao oferecer algo a mais aos 
alunos percebeu-se um grande crescimento profissional no que tange a própria 
trajetória acadêmica, bem como níveis de engagement necessários a construção 
da formação docente.

A forma de se aplicar a regência de estágio foi uma escolha pessoal, discutida, 
moldada e aprovada pelos professores das disciplinas de ESC. Ao futuro professor 
é dada autonomia para que possa desenvolver atividades diferenciadas ou aplicar 
projetos durante a regência. Logo, a escolha em desenvolver um plano de ensino 
diferenciado partiu do próprio estagiário. As propostas apresentadas denotam um 
processo de formação ativa e permanente, revelando níveis de engagement acadêmico 
muito significativos, portanto, as proposições se mostraram muito exitosas. 

Nesse ínterim, observamos mudanças e transformações recorrentes em 
sala de aula. Para acompanhar, faz-se necessário um permanente estado de aler-
ta e hipervigilância, sensível a todas as nuances do entorno, de modo a estar 
preparado para se posicionar e atuar de forma diferenciada, ativa e com desejo 
de mudar o meio educacional ao qual estamos inseridos. Além disso, o engage-
ment despendido gerou grande diferencial, pois potencializou significativamen-
te a propagação dos conhecimentos construídos, às experiências adquiridas e 
atividades realizadas em formato de trocas de experiências dentro da turma de 
estágio. Ademais, esta experiência, gerou publicações e apresentações de artigos 
em eventos e em um livro (publicado no México) que compreendiam a área de 
Educação Matemática. 

Para concluir, sem contudo, encerrar a questão, buscamos nesse relato, ins-
tigar novos acadêmicos a se posicionarem de forma ativa e permanente na busca 
por construções que ampliem e estimulem a construção de novos conhecimentos. 
A ousarem em suas pesquisas e demais diligências, e a defenderem as próprias 
ideias juntos a seus professores no decorrer do processo de formação docente. 
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BRINCANDO COM A MATEMÁTICA: 
A MATEMÁTICA E AS CARTAS

 Pedro Henrique da Conceição Silva1

Tiago de Oliveira Rosa2

1. Introdução 

Sabe-se se que grandes são os desafios enfrentados pelos professores para 
despertar o interesse dos alunos pelo ensino e ainda mantê-los dispostos a estudar 
fora da sala de aula. Os professores se deparam com situações como essas cons-
tantemente em suas aulas, como casos de alunos desmotivados, principalmente 
quando se tratam de disciplinas nas áreas de exatas e das ciências da natureza.

Tal situação é uma realidade em todas as etapas da educação, sendo mais 
difícil quando se trata na etapa final, o ensino médio. Visto que, o aluno já se 
encontra desestimulado para os estudos desde as séries anteriores, sem encontrar 
respostas e nem ao menos motivos para continuar a estudar. O ensino deve ser 
estimulado pelo professor, trazendo significados dos conteúdos e dando sentido 
aos assuntos abordados em sala, tornando-se gratificante para o aluno aprender.

O processo de ensino estabelece uma relação diferenciada com o educan-
do, onde se observa uma trajetória de construção do saber e promoção da 
aprendizagem. Trata-se de uma relação “que ativa o processo de aprendi-
zagem em função de capacidades particulares a adquirir. A questão do en-
sino não se limita à habilidade de dar aulas, também envolve a efetivação 
de levar ao aprender. O vínculo entre aprendizagem e ensino não é causal, 
ou seja, o ensino não causa a aprendizagem nem desenvolve novas capa-
cidades que podem levar à aprendizagem. Ensinar e aprender estão vincu-
lados ontologicamente, assim, “a significação do ensino depende do sen-
tido que se dá à aprendizagem e a significação da aprendizagem depende 
das atividades geradas pelo ensino. Compreende-se que a aprendizagem 
necessita do saber reconstruído pelo próprio sujeito e não simplesmente 
reproduzido de modo mecânico e acrítico. (PAIVA et al 2016, p. 146-147)

A bagagem com que os jovens chegam ao Ensino Médio em Urutaí, tem 
deixado os professores de exatas a cada dia mais preocupados. Os alunos  ao 

1 Mestre em Ciência, Inovação e Tecnologia para o Amazonas pela UFAC, Professor da rede 
pública do IFGOIANO – CAMPUS URUTAÍ. E-mail: pedro.conceicao@ifgoiano.edu.br.

2 Doutor em Física pela Universidade Federal Fluminense, Professor na rede pública do 
IFGOIANO – CAMPUS URUTAÍ. E-mail: tiago.rosa@ifgoiano.edu.br.
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chegarem no ensino médio tem muitas vezes dificuldades de entender o novo 
conteúdo que o professor está passando, por que muitas vezes ele já vem com 
essa dificuldade em matemática básica as vezes nem é porque o conteúdo é 
complicado. .Os jogos dentro do Ensino de Matemática são de suma importân-
cia e vem a cada dia mais sendo utilizados e bastantes questionados, afinal, é 
aprender matemática brincando e com o mínimo de intervenção do professor.

Portanto, faz se necessário uma reflexão sobre as formas de ensinos que 
veem sendo utilizadas para processo de aprendizagem dos alunos, repensando 
se essas tem adotado práticas educativas que atendam às necessidades dos alu-
nos, inseridos numa realidade que vem sofrendo mudanças de maneira quase 
que instantânea, enquanto que na sala aula, ainda se vivencia um processo desa-
tualizado ou desconexo com o mundo real. 

Diante das situações vivenciadas no atual contexto educacional, buscan-
do apontar alternativas que respondam as necessidades dos alunos, propõem-se 
com esse projeto, desenvolver estudos baseados no contexto atual, aplicando 
Metodologias Ativas no Ensino, facilitando assim a aprendizagem do aluno, 
principal foco desse processo.

A Matemática se faz presente em diversas atividades realizadas pelos ado-
lescentes e desta forma, oferece aos mesmos, várias situações que possibilitam o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade de resolver 
problemas. Podendo assim potencializar a possibilidade dos alunos em usarem 
a criatividade em conhecer e transformar.

Segundo Boavida (1992, pág. 109), o principal objetivo da educação é 
ensinar os mais novos a pensar, e a resolução de problemas constitui uma arte 
prática que todos os alunos podem aprender.

O ensinar a compreensão e a resolução de problemas, se encontra entre 
um dos principais objetivos do ensino de Matemática, focalizando na compreen-
são e no ato de potencializar os alunos. Os jogos podem propiciar aos alunos 
uma boa análise se situações-problemas, na medida que as questões são propos-
tas os fazendo pensar mais e desenvolvendo mais seu raciocínio.

É verificado, que possuem vários materiais presentes no mercado e que 
podem ser utilizados pelos professores de matemática para enriquecer suas au-
las. Podendo em muitas vezes ter um material feito pelo próprio professor e 
pelos alunos para uma melhor compreensão de matemática recordando temas 
que já deveriam ter sido visto pelos alunos e os professores podem ate criar jogos 
que tratem do assunto que está sendo abordado, trazendo assim até mesmo uma 
melhor compreensão da matéria brincando.

A justificativa para elaboração deste trabalho, é a melhora na base ma-
temática com que os alunos chegam no Ensino Médio. Muitos consideram a 
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matemática como a área de maior dificuldade de aprendizado, o que levou na 
elaboração deste jogo para resolução de um problema grave dentro da educação 
brasileira. É uma disciplina em que o jovem e/ou adolescente busca dentro de si 
os recursos para dar soluções aos problemas, portanto não é autoritária, gera na 
pessoa o espírito crítico e de independência, exige uma concentração maior para 
as tarefas e, diante disso, seu ensino é considerado indispensável, à medida que 
sua falta é um obstáculo ao desenvolvimento econômico”.

Miguel de Guzmán (1986) valoriza a utilização dos jogos para o ensino 
da Matemática, sobretudo porque eles não apenas divertem, mas também extrai 
das atividades materiais suficientes para gerar conhecimento, interessar e fazer 
com que os estudantes pensem com certa motivação.

O objetivo deste trabalho é a criação de um jogo, utilizando cartas que te-
nham os cálculos e que em outras cartas tenham as respostas, afim de que levem 
os alunos a terem uma maior conhecimento matemático dentro do Ensino Médio.

DA SILVA & KODAMA, (p. 1-19, 2004) recentemente, vários autores 
têm trabalhado, publicando material para auxiliar o trabalho do professor, es-
pecialmente, na escolha de jogos, com perguntas que podem ser formuladas aos 
alunos e encadeamento de atividades.

É verificado, que possuem vários materiais presentes no mercado e que 
podem ser utilizados pelos professores de matemática para enriquecer suas au-
las. Podendo em muitas vezes ter um material feito pelo próprio professor e 
pelos alunos para uma melhor compreensão de matemática recordando temas 
que já deveriam ter sido visto pelos alunos e os professores podem ate criar jogos 
que tratem do assunto que está sendo abordado, trazendo assim até mesmo uma 
melhor compreensão da matéria brincando.

A justificativa para elaboração deste trabalho, é a melhora na base ma-
temática com que os alunos chegam no Ensino Médio. Muitos consideram a 
matemática como a área de maior dificuldade de aprendizado, o que levou na 
elaboração deste jogo para resolução de um problema grave dentro da educação 
brasileira. É uma disciplina em que o jovem e/ou adolescente busca dentro de si 
os recursos para dar soluções aos problemas, portanto não é autoritária, gera na 
pessoa o espírito crítico e de independência, exige uma concentração maior para 
as tarefas e, diante disso, seu ensino é considerado indispensável, à medida que 
sua falta é um obstáculo ao desenvolvimento econômico”.

Miguel de Guzmán (1986) valoriza a utilização dos jogos para o ensino 
da Matemática, sobretudo porque eles não apenas divertem, mas também extrai 
das atividades materiais suficientes para gerar conhecimento, interessar e fazer 
com que os estudantes pensem com certa motivação.

O objetivo deste trabalho é a criação de um jogo, utilizando cartas que 
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tenham os cálculos e que em outras cartas tenham as respostas, afim de que levem 
os alunos a terem uma maior conhecimento matemático dentro do Ensino Médio.

Propõe-se com esse projeto levar o aluno a encontrar as respostas para 
seus questionamentos sobre o motivo do estudo e em que o mesmo pode mudar 
sua vida. Por meio de práticas inovadoras, facilitando o aprendizado através de 
estudos realizados com situações dos cotidianos dos alunos, utilizando como 
instrumentos o mundo real e físico para uma maior aproximação do que se deve 
ser aprendido em sala de aula, além de conhecimentos científicos e técnicos, que 
possam torna-lo sujeito crítico, criativo e transformador da sua realidade, função 
tão almejada pela educação em todo o país.

DA SILVA & KODAMA, (p. 1-19, 2004) recentemente, vários autores 
têm trabalhado, publicando material para auxiliar o trabalho do professor, es-
pecialmente, na escolha de jogos, com perguntas que podem ser formuladas aos 
alunos e encadeamento de atividades.

2. Material e métodos

O trabalho é apresentado em condições de pesquisa em vários exercícios, 
de todos os níveis de escolaridade, que sejam aproveitados no Ensino Médio, 
com todas as resoluções sendo feitas pela orientanda deste trabalho.

Foram utilizados para montagem do mesmo Baralho:
- 4 Baralhos criados pelos professores
- Cola
- Cartolinas
- Papel A4 de cores diferentes.
- Papel Contact
O presente trabalho será realizado com a assistência de pesquisas funda-

mentadas em livros e/ou outras publicações, que abordem assuntos diretamente 
relacionados coma temática a ser desenvolvida e/ou correlatos, bem como sites, 
periódicos, jornais, revistas especializadas e outras mídias relacionadas à temática.

Coube, ainda consulta à legislação pertinente e outros materiais e/ou pu-
blicações de cunho legal e/ou normativo expedido pelos órgãos e entidades liga-
das ao tema. Buscando realizar os objetivos que foram propostos, a pesquisa se 
caracteriza como bibliográfica, visto que almeja comparar o material já produzi-
do por acadêmicos com a realidade do tema, evitando-se o abuso do formalismo 
e impedir o empirismo, quando não são atendidos e respeitados os aspectos que 
envolvem a pesquisa executada.
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3. A criação dos jogos e a forma de aplicar

Foi elaborado pesquisas dentro do próprio Campus, onde foi observado 
que, a dificuldade dos alunos está realmente na Matemática Básica, o que nos 
levou a uma análise mais profunda, sobre o que dentro da Matemática Básica, 
gera esse transtorno? Na busca por evidências, foi elaborado um jogo, onde as 
cartas foram subdivididas em 4 pilares básicos da Matemática Básica: um quarto 
dessas cartas seria frações, o outro um quarto delas seria potenciação, mais um 
quarto de racionalização e o último um quarto de números decimais. 

Jogando cada uma dessas cartas no nível mais simples delas, e colocando 
metade dessas cartas como respostas das perguntas, ou seja, as cartas seriam divi-
didas em perguntas e respostas, sendo que nenhuma resposta poderia ser repetida, 
e todas as perguntas, deveriam ser diferentes uma da outra, usando todas os 4 pila-
res básicos da Matemática. Com isso o jogo ficou mais claro e muito bem jogado.

1.0 – Figura 01: Cartas perguntas

Fonte: Autores

2.0 – Figura 01: Cartas Repostas

Fonte: Autores
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As cartas seriam divididas desta forma em 4 jogadores cada um com 4 
cartas perguntas e mais 4 cartas respostas, sobrando sempre algumas cartas no 
monte, caso fosse jogado com menos cartas e/ou com menor número de jogado-
res. Quando um jogador não possui a resposta de do outra, deve comprar duas 
cartas de uma vez, uma pergunta e uma resposta, sendo que se pode comprar no 
máximo 3 vezes (6 cartas = 3 perguntas e 3 respostas)

Ganha o jogo quem baixar primeiro todas as cartas, vale ressaltar que se 
alguém jogar e o outro errar a carta tendo assim um erro Matemática, ele perde 
a vez de jogar, mesmo estando com a resposta correta em mãos.

4. Resultados e discussões

Como resultado tivemos como mais trabalhoso, colocar as ideias sobre as 
dificuldades dos alunos e analisar quais conteúdos deveriam ser mais tocados, 
foram várias perguntas a nós mesmo, não concluindo em um só tema, e o que 
nos deu uma abertura em que temas tocar. A montagem das cartas perguntas, ou 
cartas respostas, coube inicialmente com problemas em que coubessem aos alu-
nos que estivesse jogando que demonstrassem que aprenderam bem a ideia da 
matéria solicitada em cada carta, forçando os mesmos a terem rápido raciocínio 
e bastante habilidades para cálculos.

Outra situação bastante trabalhosa, foi a montagem do jogo em si, o mo-
delo das cartas, como seria elaborado, foram muitas ideias articuladas, chegando 
ao modelo visto nos jogos, levando longas semanas, para a criação dos mesmos.

A criação das regras e das quantidades de carta, foi também outra questão 
bem discutida, porém assim, como todos os outros jogos, foi elaborado o esque-
ma de jogos como se monta até como se joga.

O jogo BARALHO MATEMÁTICA, nos mostra que serviria de uma 
ajuda inicial aos professores de Matemática tanto do Campus Urutaí e também 
para qualquer professor que ministra aula de Matemática para o Ensino Médio, 
para que os professores tivessem uma melhor visão de como iniciar o conteúdo, 
e de que em que conteúdo poderia se iniciar, notando as dificuldades mostradas 
por cada aluno. Serviria também de uma auxílio ao início de cada ano letivo, 
para se levar os alunos a se esforçarem e a mostrarem do que aprenderam no 
Ensino Fundamental.

A primeira aplicação dos jogos em sala foi feito nas turmas de 1º ano do 
Ensino Médio nas turmas dos cursos de Agropecuária, obtivemos como resulta-
dos, a dificuldade dos mesmos em resolver exercícios simples e por verificarmos 
que os alunos que se concentravam mais, se saiam melhores do que os alunos 
que jogavam por jogar. Serviu também para uma visão do professor em rela-
ção a que conteúdo ficou pendente, para que o mesmo possa ter uma volta no 
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conteúdo através de listas e de plantões de duvidas.

5. Conclusão

Sobre a pesquisa e a ajuda de jogos na disciplina de Matemática, o 
BARALHO MATEMÁTICO, mostra que a matemática vista pelos alunos pode 
ser sempre revista, e pode também se firmar cada vez mais, pois os mesmo alu-
nos se esquecem muito rápido de conteúdos simples e de conteúdos básicos de 
Matemática, reforçando o uso do jogo como um reforço escolar bom, em que 
o aluno reaprende o conteúdo, e mostra que em Matemática seu aprendizado 
ainda está em um bom ou mal nível.

De acordo com MOTA, et al. (pág. 130-131, 2009):

A utilização e concretização de jogos matemáticos podem constituir uma 
boa oportunidade para estimular o raciocínio dos alunos, a sua motivação, 
o seu sucesso, bem como para introduzir um tema, um conceito matemá-
tico ou consolidar conhecimentos.

Visto neste trabalho que é possível usar jogos matemáticos nas aulas, pois 
propõe atividades que possam tornar os conteúdos mais fáceis de serem vistos, 
além de propor atividades que possam levar a disciplina a sair da rotina.

É visto também que o comportamento dos alunos nas aulas não piora 
com o seu uso desde que a preparação da aula seja feita como deve ser, os jogos 
facilitam a transmissão de conceitos e favorecem a comunicação entre os alu-
nos e que podem considerar-se um material adequado para a aprendizagem da 
Matemática.

O BARALHO MATEMÁTICA veio para facilitar os alunos que possuem 
uma dificuldade grande em matemática para que, a mesma seja reduzida, e para 
que os alunos estejam cada dia mais prontos a novos conteúdos.

Se brincando, se aprende matemática de uma forma mais clara e mais 
simples, esse era o objetivo deste simples trabalho, objetivo este, que já deixaram 
os criadores deste trabalho e do baralho, mais satisfeito, ao verem que tua apli-
cação está sendo bem recebida por todos os alunos que até gostaram de brincar 
com o mesmo e já até pediram bis.
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MOSTRA CIENTÍFICA COMO PRÁXIS 
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Lucas Morais do Nascimento4

Rodrigo Rafael Souza de Oliveira5

Introdução

Os eventos científicos e/ou acadêmicos são essenciais na procura e apreen-
são de novos conhecimentos, seu objetivo é reunir profissionais e discentes, de 
alguma área de conhecimento, para trocas e difusão de informações de interesse 
comum a todos os envolvidos. De acordo com Lacerda et al. (2008) os eventos 
assumem um papel muito relevante no processo de comunicação científica, pois 
proporcionam a transmissão de ideias e fatos que chegam à comunidade acadê-
mica de forma mais rápida e efetiva.

É válido ressaltar que a quantidade de eventos científicos que ocorreram 
no período da pandemia da Covid- 19 de forma on-line trouxe uma nova ma-
neira de compartilhar os resultados de pesquisas. \no entanto, ainda existe uma 
preferência pelos eventos presenciais. Pois, ainda são uma forma de comunica-
ção que agrada comunidade acadêmica, pois mesmo com as novas possibilida-
des proporcionadas pelas tecnologias, como, por exemplo, as teleconferências 
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de do Estado do Pará (UEPA), E-mail: thabata.silva@uepa,br.
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e as listas de discussões por meio de correio eletrônico, os eventos presenciais 
permitem as trocas de laços sociais e redes profissionais indispensáveis na cons-
trução do conhecimento científico.

São nesses espaços que são apresentados fatos e teorias, envolvendo-os em 
um processo de avaliação que constitui a essência da pesquisa (CAMPELLO, 
2000, p. 53), sejam eles congressos, simpósios, workshops ou mostra científica, 
como será aqui apresentado. 

Tendo em vista que o principal objetivo de uma mostra científica é reali-
zar o intercâmbio, divulgação e incentivo à produção do conhecimento, esse tra-
balho apresenta os resultados da experiência da I Mostra Científica do Campus 
X da Universidade do Estado do Pará, no município de Igarapé-Açú. 

Diante da relevância atribuída às atividades complementares e os conhe-
cimentos adquiridos em sala de aula, para a formação de profissionais na área 
da educação, esse trabalho evidencia a necessária interdependência entre teoria, 
prática e reflexão- a práxis pedagógica. Sendo elemento central desse artigo.  

Desenvolvimento

O conceito de práxis pedagógica utilizada, neste trabalho, para compreen-
der o papel da mostra científica na formação de professores, parte da concepção 
de que “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movi-
mento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 
2002, p. 17). 

Em A Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987) discute o termo:

“Mas se os homens são seres do que fazer é exatamente porque seu fazer é 
ação e reflexão. É práxis. É transformação do mundo. E, na razão mesma 
em que o quefazer é práxis, o fazer do quefazer tem de ter uma teoria que 
necessariamente o ilumine. O quefazer é teoria e prática. É reflexão e ação. 
Não pode reduzir-se, como salientamos no capítulo anterior, ao tratarmos 
a palavra, nem ao verbalismo, nem ao ativismo” (FREIRE, 1987, p. 70).

Não existe a teoria sem a prática, principalmente quando o tema a ser 
discutido é educação. Os alunos da licenciatura possuem em seus desenhos cur-
riculares cargas horárias reservadas para estágio e práticas de ensino, mas geral-
mente são realizados nos últimos semestres. No entanto, não é suficiente para 
que possam pôr em prática a reflexão necessária para sua formação profissional.

A universidade, enquanto espaço do conhecimento científico, deve for-
mular projetos e planejamentos pedagógicos para ocorrerem atividades com 
trocas de saberes e práticas educacionais, com o objetivo de formar professores 
reflexivos, que são aqueles:

“(...) que, por meio da práxis pedagógica, ou seja, do constante diálogo 
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entre teoria, prática e reflexão, mediado pela experiência, consegue desen-
volver-se enquanto profissional, habilitando saberes docentes num perma-
nente formar-se. É um investigador, um pesquisador crítico da realidade e 
transformador da mesma” (BEZERRA, et. al., 2019, p. 6).

É o que Freire (2002) conceitua como “professor problematizador”, 
saindo do senso comum para construir uma educação crítica, a partir de uma 
epistemologia baseada no pensar e agir docente. O que corrobora com o tripé da 
universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

Segundo Corrêa (2009, p. 14): “Evento científico: é um acontecimento 
que implica a apresentação e, ou, exibição pública, para a população em geral 
ou para clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, es-
portivo, científico ou tecnológico produzido.” Portanto deve ser elencado com a 
teoria estabelecida em sala de aula, com o objetivo de promover maior dissemi-
nação de conteúdo e conhecimento. 

Desta forma a teoria apresentada em sala de aula é imprescindível para 
repassar conceitos que irão servir de base para a trajetória profissional do dis-
cente da licenciatura. Sendo assim, o Campus X da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), no município de Igarapé-Açú, realizou no período de 03 a 
11 de novembro de 2022 a sua I Mostra de Trabalhos Científicos com o tema 
“Socializando metodologias, técnicas e vivências educacionais”.

A Mostra teve a participação dos discentes ativos e egressos do Campus 
X, dos cursos de Licenciatura Plena em Matemática, Pedagogia, Ciências 
Sociais e Geografia. Também foram convidados professores da educação bási-
ca, da rede pública de ensino da região, técnicos- administrativos e profissionais 
que estivessem dispostos a socializar metodologias e vivências educacionais, por 
meio da submissão de trabalhos nas modalidades de apresentação em Pôster e/
ou Comunicação Oral. 

No total, foram realizadas 132 inscrições, a partir do preenchimento de for-
mulário eletrônico e de forma gratuita. A UEPA divulgou o evento por meio das 
redes sociais, folder espalhados pelo campus universitário e documentos oficias 
encaminhados para a Secretaria de Educação do município. As escolas estaduais 
e municipais receberam convite formal direcionados aos diretores das escolas. 

Na Imagem 1 é possível observar a distribuição de número de inscritos no 
evento (n=132) por categoria, sendo possível constatar que a maioria eram estu-
dantes (89%) e a segunda categoria com maior número de inscritos foi “profis-
sional” totalizando aproximadamente 7%. Muito embora, as outras categorias 
não tenham um percentual expressivo, mas é importante aqui ressaltar a parti-
cipação dos alunos egressos, professores da educação básica e aqui não falamos 
de uma análise quantitativa, mas qualitativa, pois o objetivo em realizar um 
intercâmbio entre saberes foi alcançado devido a essa diversidade.
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Imagem 1 - Gráfico “Modalidade de Inscrição” (N=132)

Fonte: Autores. 2023

Segundo Campello (2000) é importante dá ao educando a noção de 
dinamicidade do processo de comunicação científica e tecnológica. A partir de 
eventos e as diversas variedades de comunicações que as compõem, sendo in-
corporada e aliada ao trabalho que o professor desenvolve em sala é uma forma 
de fazer o discente lidar de forma competente com esse universo informacional.

Na Imagem 2, podemos observar que a maioria dos participantes eram da 
UEPA, mas sendo possível constatar a participação de outras instituições como 
Secretaria de Educação do município e outras instituições de nível superior do 
Estado do Pará.

Imagem 2 - Gráfico “Instituição” (N= 132)

Fonte: Autores
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De acordo com Figueiredo et al. (2016) os encontros científicos apresen-
tam uma fonte essencial na busca de novos conhecimentos, permitindo o desen-
volvimento do saber acadêmico, uma vez que reúnem profissionais, especialistas, 
estudantes e outros grupos com interesses e áreas em comum de diferentes insti-
tuições, com o objetivo de ampliar e construir formação acadêmica e profissional. 

Foi importante demonstrar para os discentes que o conhecimento científico 
é um tipo de conhecimento, mas não é único e nem pode ser colocado em uma 
posição de destaque em uma escala hierarquizante do saber. A diversidade de pro-
fissionais e estudantes de diferentes instituições que estavam ocupando momentos 
diferentes em suas trajetórias trouxe uma troca de experiências enriquecedora.  

A mostra proporcionou trocas de conhecimentos através dos trabalhos 
apresentados nas modalidades Pôster e Comunicação Oral. Aproximadamente 
33% dos inscritos (Imagem 3) submeteram trabalhos para mostra científica, 
onde foram avaliados por uma comissão formada por professores e assessoria 
pedagógica da UEPA.

Imagem 3 - Gráfico “Submissão de Resumo Expandido” (N= 132)

Fonte: Autores

Dentre as diversas categorias presentes em eventos científicos, ressalta-
mos o resumo expandido com uma maior participação dos inscritos na Mostra. 
Diante disso, Barros (2020, p. 6), relata que: “ele é um documento, cujas ideias 
e significância possam ser entendidas no menor tempo possível. 

Escrever um resumo expandido requer sutileza e pode ser mais trabalhoso 
que um trabalho científico completo”. Portanto, embora seja um texto menor 
em número de páginas apresenta dificuldade em ser escrito, pois a síntese de um 
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trabalho requer maior habilidade do(s) autor(es). 
Na Imagem 4 é possível perceber que aproximadamente 30% dos inscritos 

submeteram seus trabalhos na categoria Comunicação Oral com a construção 
textual de um resumo expandido e um pouco mais de 7% submeteram em for-
mato Pôster.

A modalidade Pôster foi apresentada, em maior número, por discentes dos 
primeiros semestres de graduação e as Comunicações Orais foram realizadas, em 
maior número, por discentes vinculados a projetos desenvolvidos no Campus X 
vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC), 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa 
de Monitoria Bolsista e Voluntária.

É importante destacar a importância desses programas para a permanência 
dos discentes na conclusão de seus cursos de licenciatura, pois proporciona 
incentivo acadêmico e manutenção financeira por meio do recebimento das 
bolsas. Existe uma satisfação pessoal dos discentes ao apresentarem os resultados 
de suas pesquisas e experiências nesses projetos. 

Os discentes que estavam adentrando nos primeiros semestres puderam 
conhecer os projetos desenvolvidos no campus de Igarapé-Açú e de outros 
municípios. 

Imagem 4 - Gráfico “Formato de Apresentação” (N=132)

Fonte: Autores

Conforme Carmo e Prado (2005) a variedade dos tipos de apresentação de 
trabalho científico proporciona aos participantes a oportunidade de divulgar seu 
trabalho e receber uma avaliação diversificada com interlocutores e especialistas 
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da área, assim como, fomentar perguntas do público ouvinte. 
Na I Mostra Científica do Campus X da UEPA foi possível construir uma 

dinâmica de apresentações dos trabalhos pelos autores e posteriormente os me-
diadores abriram blocos de perguntas e curiosidades dos ouvintes. Assim, foram 
realizados debates importantes que colaboraram com os autores para pensarem 
de outras formas o tema pesquisado.

Devemos destacar que a universidade deve ser um espaço de acolhimento 
dos diversos tipos de conhecimento. A Mostra Científica pode ser uma meto-
dologia prática de construir esse espaço de reflexão. Segundo Zeichner (1993):

“(...) a reflexão é o reconhecimento de que a universidade e os centros 
de pesquisa em educação não são os únicos detentores do conhecimento 
dirigido à uma educação de nível cada vez mais elevado; e a reflexão é o 
reconhecimento da responsabilidade do próprio desenvolvimento profis-
sional e do processo permanente de aprender e ensinar”.

Conclusão

A I Mostra Científica do Campus X da Universidade do Estado do Pará 
pode ser considerada uma forma de práxis pedagógica. Foi possível observar que 
o evento proporcionou espaço para diálogo, principalmente entre profissionais 
da educação básica do município e discentes das licenciaturas da instituição. Foi 
possível observar de forma efetiva a universidade como promotora de espaços de 
diálogo, respeitando a diversidade de experiências coletivas.

A participação dos discentes da UEPA ativos e egressos foi importante 
para enxergarem as trajetórias alcançadas e as que podem ser alcançadas nas 
suas áreas de atuação. Quanto a participação de profissionais e técnicos da edu-
cação do município foi essencial para romper com os “muros” criados entre a 
prática pedagógica e a teoria científica. Uma professora atuante a mais de 20 
anos no município se enxergou, a partir dessa experiência, como colaboradora 
da universidade e de seus discentes que pararam para ouvir suas experiências, 
dialogando com professores e estudantes da licenciatura.

Cada participante trouxe uma perspectiva baseada em suas experiências 
profissionais, teóricas, pessoais e essa troca conseguiu proporcionar uma re-
flexão da realidade na área da educação e formação de professores, de forma 
crítica e necessária para discentes mais preparados para encarar o mercado de 
trabalho como professores reflexivos.

Segundo Zeichner (2002), “o professor reflexivo é aquele que consegue 
utilizar-se tanto da reflexão na ação quanto da reflexão sobre a ação, ou seja, 
aquele que pensa/reflete criticamente antes, durante e depois da prática”. 

O objetivo da universidade não é somente cumprir com conteúdo básico 
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das disciplinas divididas em semestres, mas construir profissionais capazes de 
realizarem a sua contribuição social, a partir da sua atuação profissional. 

A partir do momento que o discente entende, desde os primeiros passos 
da sua graduação, a importância da compreensão da sociedade que os cerca 
cotidianamente e vai além dos “muros” da universidade, alcançamos a forma-
ção de um professor que vai torna-se capaz de conduzir e aprimorar o processo 
ensino-aprendizagem no que diz respeito aos métodos e técnicas de ensino uti-
lizados, resolução de conflitos em um ambiente emancipatório e democrático 
(BEZERRA, 2019).
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Introdução

Um tema de pesquisa tão naturalizado pelas práticas cotidianas em gru-
pos sociais traz dificuldade em reconhecê-lo como um fenômeno social. Assim 
ocorreu comigo, quanto Cientista Social ao formular meu projeto de pesquisa 
do Mestrado. A circulação de crianças já era um fenômeno recorrente nos diálogos 
de família. Muitas histórias eram relembradas e contadas sobre sair da casa dos 
pais “biológicos” e os pais “de criação”. 

Observa-se a grande importância que a família tem na vida e formação do 
indivíduo, visto que, como primeira instituição social em que ocorre as trocas de 
experiências e aprendizados, a família assume uma grande responsabilidade no 
processo de aprendizagem, é neste espaço que a criança aprende importantes va-
lores que vão influenciar suas atitudes sociais atuais e futuras. (LUZ, 2015, p.5).

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 13.257 
de 08 de março de 2016, no seu artigo 19, que trata dos Direitos Fundamentais, 
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aponta: “é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral” 
(BRASIL, 2016), no entanto, a adoção informal (FONSECA, 1995), faz parte 
da construção social das famílias brasileiras.

No Brasil, esse fenômeno é uma prática familiar antiga e de muitas 
gerações, que consiste no trânsito de crianças entre as casas de avós, madrinhas, 
vizinhas e pais verdadeiros (FONSECA, 1995.p.09). É um modelo de transferên-
cia temporária (ou não) da responsabilidade sobre a criança de um adulto para 
outro (MOTTA – MAUÉS, 2012, p.04). 

Em geral, ao formularmos um problema de pesquisa, quanto Cientistas 
que observam a sociedade, nos chama mais atenção o inusitado, algo exótico, 
aquilo que é provocativo para análises de fenômenos na sociedade, mas para 
mim não foi isso que ocorreu. O modo que eu enxergava a circulação de crianças 
em meu histórico familiar me impedia de enxergar além dos meus horizontes.

A circulação de crianças que ocorria dentro da minha família materna era 
uma prática considerada “normal”, um fenômeno recorrente e validado por to-
dos os familiares. No entanto, as memórias que eram revisitadas, por meio de 
relatos das mulheres da minha família materna, eram carregadas de violência 
física, psicológica e sexual.

Por trás do discurso da família benfeitora “de criação” existia uma carga 
emocional de rupturas emocionais e agressões. 

A motivação inicial para estudar este tema ocorreu ao conhecer o tra-
balho de pesquisa recém finalizado, de conclusão de curso de graduação em 
Ciências Sociais, da Antropóloga Luísa Dantas que foi exposto no IV Encontro 
Amazônico sobre Mulheres e Gênero promovido pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas Eneida de Moraes- GEPEM da Universidade Federal do Pará- UFPA, 
em 2008, com o título Pais ou Patrões? Um estudo sobre Crias de família na Amazônia.

Na pesquisa, de cunho qualitativo, Dantas (2008) entrevistou cinco mu-
lheres e um homem, sendo quatro crias de famílias em Belém, Pará. A autora fez 
análise da trajetória das personagens, bem como levantamento bibliográfico de 
estudos anteriores.

Esse primeiro contato com o tema levou-me à reflexão sobre quanto aque-
les personagens eram parecidos com os diversos pertencentes ao meu grupo fa-
miliar. Cresci ouvindo relatos análogos aos apresentados na pesquisa da autora 
e sem percebê-los como um fato social. 

É importante ressaltar a importância da participação de eventos científicos 
nas Universidades para proporcionar trocas de experiências entre graduandos, 
graduados e pesquisadores em diferentes momentos de sua trajetória acadêmica, 
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pois assim é possível fomentar diálogo entre práticas e saberes. Assim, a pesquisa 
da conclusão de curso de Dantas (2008) me fez despertar para enxergar a circu-
lação de crianças como um problema social. Não só me fez refletir, como também 
buscar referenciais teóricos que conceituavam o tema.   

Pensar sociologicamente sobre um fenômeno é treinar o olhar do pesquisa-
dor/ indivíduo sobre a subjetividade e a objetividade. É difícil para o pesquisador 
perceber que o que é mais inusitado é enxergar no cotidiano as particularidades 
existentes, sendo sempre “o que vemos e encontramos de modo familiar, mas não 
necessariamente conhecido e o que não vemos e não encontramos podendo ser exótico, 
mas somente até certo ponto desconhecido” (VELHO, 1994, p.39. grifo dos autores). 

Alguns autores como Duarte e Gomes (2008) tomaram a sua própria fa-
mília como objeto de estudo e ressaltaram que o pesquisador ao analisar o seu 
próprio cotidiano familiar é ainda mais complexo, tornando-se essencial cons-
truir uma condição de prévio distanciamento, ambíguo e complexo de executar 
(DUARTE, GOMES, 2008. p.31- 32). 

A utilização da própria família dos pesquisadores como objeto de estudo 
em pesquisas anteriores de maneira positiva me motivou a realizar um estudo 
sobre a prática de circulação de crianças em minha própria família materna.

Existiu um receio muito grande, enquanto pesquisadora da área das 
Ciências Sociais, em estudar um objeto de pesquisa tão próximo da minha rea-
lidade social. No entanto, como será apresentado posteriormente, essa aproxi-
mação trouxe uma favorável relação para que as interlocutoras falassem sobre 
assuntos íntimos e indispensáveis para compreensão do fenômeno pesquisado.

No entanto isso não ocorre de maneira óbvia, que trouxe por diversas vezes 
durante a minha trajetória do Mestrado a indagação se era possível de fato realizar 
uma pesquisa em minha própria família materna, entrevistando minhas próprias 
tias sem perder o racionalismo científico tão cobrado de nós Cientistas Sociais. 

Ao adentrar na Universidade do Estado do Pará (UEPA), ministrando 
disciplinas de Metodologia Científica e orientando Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC´s) para os cursos de licenciatura, pude trazer essa discussão para o 
campo do ensino e aprendizagem. 

O que move o nosso interesse por um tema de pesquisa é a trajetória que 
cada indivíduo constrói ao longo da vida. Essa subjetividade é na maioria das 
vezes descartada no âmbito acadêmico, pois a ciência é construída com base na 
objetividade e essa premissa é repassada e consolidada, provocando um distan-
ciamento do pesquisador do seu objeto. 

Segundo Durkheim em “As regras do método sociológico” (2001) a socio-
logia necessitava compreender os fatos sociais como objetos para realizar o dis-
tanciamento necessário para consolidar a sociologia quanto ciência. No entanto, 
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a meu ver, foi necessário nesse momento histórico em que a sociologia passava 
por uma necessidade de provar um método e assim ser reconhecida, mas hoje 
não mais. 

O pesquisador possui um papel importantíssimo na construção da pesqui-
sa, sendo colocado por alguns autores como Barroso (2014) que seja inevitável 
no campo das Ciências Sociais uma total neutralidade. 

Para apresentar as reflexões neste artigo, busquei em um conjunto de 
pesquisadores da UEPA, encarar o desafio de compreender a importância da 
subjetividade para as pesquisas na universidade, a partir da compreensão teórica 
epistemológica de Paul Ricoeur e Gadame, e a importância das trajetórias indi-
viduais para a construção da pesquisa.

A pesquisa de campo

Em minha pesquisa de Mestrado realizei a escuta das memórias de inter-
locutoras, valendo-se assim da história oral como metodologia. Foi realizado 
um roteiro com perguntas sobre a saída da casa dos “pais biológicos”, idade de 
saída, motivo, por quantas casas “circulou”, como era o seu cotidiano com essas 
famílias e se tinham alguma relação de parentesco com a “família “de criação”.

Muito embora, a objetividade seja importante para que metodologica-
mente possa ser validada uma pesquisa, não se pode excluir a contribuição da 
subjetividade do pesquisador, principalmente quando se trata de uma pesquisa 
na área das ciências humanas e sociais. 

O interesse pela pesquisa, a vontade de investigar necessita da familiarida-
de do pesquisador com o tema a ser estudado, mas essa familiaridade passa por 
um processo de reflexividade até chegar à construção do conhecimento científi-
co, sendo assim possível compreender que a objetividade é imprescindível para 
a construção da pesquisa, mas de forma alguma se exclui a subjetividade ou 
aquilo que foi anteriormente apreendido (VELHO, 1994. p.32. grifo dos autores).

Desde criança notava que minha vida era diferenciada das outras crian-
ças. Eu, diferentemente das outras não possuía apenas dois avós paternos e dois 
avós maternos, mas quatro avós paternos e quatro avós maternos, distintos pela 
denominação final de “biológicos” e “de criação”.

Recordo-me de na infância ouvir relatos do meu pai e minha mãe sobre 
várias histórias do dia a dia na casa das famílias “de criação”, onde passaram 
grande parte de suas vidas. Eram relatos sobre como não ter tempo para brincar, 
sobre recebimento de ordens a todo momento para ir ao mercado mais próximo, 
padarias, não tinham vestuários novos, faziam todos os afazeres domésticos, 
não se sentavam à mesa junto com a “família de criação”, não obtinham a mesma 
alimentação que os demais membros e dormiam no quarto dos fundos da casa.
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Um dos relatos que mais me chamava atenção, quando eu era criança, era 
que a minha “tia” (chamada assim por ter sido “criada” junto com a minha mãe, 
mas que não possuía nenhuma relação consanguínea) não tomava leite em pó, 
mas leite condensado dissolvido, diferentemente dos outros membros a família. 
E quando não tinha leite condensado tomava café sem leite, apenas o café. Tudo 
era diferenciado: o banheiro que elas utilizavam era inferior no tamanho, dor-
miam em redes na sala e não em camas como os demais, não podiam brincar dia 
todo, pois tinham que executar trabalhos domésticos.

Embora as histórias carregassem um sentimento de infelicidade por terem 
passado por essas situações, tanto meu pai quanto minha mãe sempre exaltaram 
as “famílias de criação” pela “oportunidade” de mudança de vida, sendo que, 
nunca deixaram de visitar essas famílias, tendo forte vínculo mesmo depois de 
casados, como “forma de reconhecimento”.

A escolha pela família materna para análise da pesquisa ocorreu devido 
a minha maior proximidade das histórias de vida das interlocutoras em meu 
cotidiano, possibilitando identificar a “circulação de crianças” em mais de uma 
geração da família.

Após as leituras realizadas para compreender o fenômeno, pude com-
preender outro fenômeno chamado por MOTTA- MAUÉS (2012) como crias 
de família. Segundo essa autora, as crias são geralmente meninas que saem da 
convivência com suas famílias no interior do Estado do Pará e passam a viver 
com outras famílias, geralmente na capital, para executarem trabalho infantil 
doméstico em troca de vestuários, alimentação e oportunidade para dar conti-
nuidade aos estudos. 

Desenvolvimento

Na minha atuação como docente na UEPA, ministrando a disciplina 
Metodologia Científica, assim como, orientando Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC´s), pude observar a dificuldade dos alunos em sentir proximidade 
com suas pesquisas. Ao ler os livros de metodologia, manuais acadêmicos ou 
ao serem confrontados com o, tão temido TCC, os discentes passam por uma 
angústia, pois a objetividade torna-se uma cobrança impossível de ser efetivada.

O passo mais importante para uma investigação de pesquisa acadêmica 
é o interesse pelo tema pesquisado. Sendo assim, a objetividade deve caminhar 
após a subjetividade. A vontade em pesquisar e escrever sobre um tema parte 
de um interesse individual do pesquisador e que leva em consideração a sua 
trajetória de vida.

Quando esse processo subjetivo não ocorre as chances do discente não 
concluir o TCC ou não finalizar um projeto de pesquisa são altas, trazendo uma 
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decepção com a pesquisa e o abandono ou reprovação na disciplina.
Ao analisarmos essa reflexão da subjetividade pela perspectiva filosófica, 

os textos dos teóricos como Ricoeur (1987) e Gadamer (1997) ajudam para que 
nós, enquanto pesquisadores e docentes, nos perguntemos sobre o porquê da 
existência das nossas estruturas interiores atuarem de modo tão inflexível, ao 
ponto de levarmos para o nosso campo observacional da práxis educacional no 
ensino superior. 

Para que estejamos preparados para olhar essa realidade social é neces-
sário que se construa ao longo de um processo intelectual o desvelamento do 
ser. O pesquisador deve afastar-se, não do seu objeto de pesquisa, mas de suas 
‘certezas’ acerca daquele objeto, principalmente quando realizamos pesquisas 
de campo. As teorias Antropológicas já nos alertavam sobre a importância dessa 
análise metodológica para as Ciências Sociais. Segundo Barbosa (2014, p.5):

O conhecimento que é produzido a partir dessa interação, obviamente 
passa por todo crivo cognitivo do próprio pesquisador. O estudioso, ge-
ralmente trabalhando sozinho, se vê diante de inúmeras dificuldades para 
traduzir por intermédio da linguagem, seja ela escrita ou não, o que ele 
observou em sua pesquisa.

Para chegar as respostas sobre determinado fenômeno social faz –se ne-
cessário a humildade científica. Acreditar que o outro possui contribuições para 
suas experiências. Não temos todas as respostas, apenas explicações, um tipo 
de explicação com limitações. Para criarmos uma consciência hermenêutica é 
necessário que se compreenda o círculo hermenêutico, onde todas as partes en-
volvidas fazem parte da compreensão do todo. 

É um jogo de perguntas e respostas que não atuam de forma isoladamente, 
pois estão conectados em seus horizontes hermenêuticos de compreensão de mundo.  

Eliminar a autoridade, o preconceito e a tradição que nos cerca não é 
tarefa fácil, pois o homem é um ser simbólico. Nos perguntamos então até que 
ponto devemos nos afastar ou nos imergir em nossas pesquisas?

É preocupante observar que dentro da universidade existe uma reprodução 
desse distanciamento imposto pela ciência. É possível observar que os discentes 
da UEPA ainda apresentam dificuldade em compreender que suas pesquisas são 
fruto de relações sociais que acompanham suas trajetórias de vida, pois antes de 
adentrarem a uma instituição educacional de nível superior, existia um ser e que 
ao longo da graduação e de suas experiências vivenciadas na universidade serão 
somadas e irão provavelmente refletir em seus trabalhos de pesquisa.

Uma das indagações frequentes dos discentes, na formulação de pesquisas 
na área das Ciências Sociais é a escrita acadêmica permitir ou não um texto em 
primeira pessoa do singular. Existe um temor em formular um texto expressando 
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a existência de um ser. Os alunos se veem foçados em colocassem em uma posi-
ção de distanciamento até mesmo no momento da escrita, pois acreditam que a 
primeira pessoa do singular pode invalidar os resultados da investigação.

Para o filósofo Paul Ricoeur (1987), a consciência hermenêutica é um pro-
cesso de desprendimento constante. A lógica da hermenêutica é o questionar. Só 
haverá verdade se houver diálogo. Cada indivíduo ou grupo social apresenta suas 
interpretações, a partir de seu horizonte, sua perspectiva de mundo. Só existirá 
uma aproximação da compreensão da realidade do outro a partir da tentativa de 
o pesquisador fundir o seu horizonte de compreensão com o do seu interlocutor. 

A hermenêutica ao se posicionar metodologicamente como algo que ain-
da não foi dito, desmascara o que estava encoberto, através de um discurso retó-
rico formulado por muitos de nós pesquisadores. 

Comunicar-se com seu objeto de pesquisa, que é humano e real, partilha-se 
aquilo que se tem de comum que é a linguagem, pois sem a comunicação não 
existem as relações sociais. A hermenêutica é necessária para as Ciências Sociais 
quanto método, não apenas para compreender o outro, mas para se compreender. 

No processo de ensino e aprendizagem é importante realizarmos essas 
reflexões para avançarmos e rompermos com paradigmas ainda impostos den-
tro do universo acadêmico. Realizar diálogos e discussões sobre a importante 
participação da subjetividade para a ciência dentro das universidades realizará 
uma construção epistemológica mais sólida, pois segundo Gadamer (1997) “a 
apresentação do todo, na vivência do momento, vai certamente além do fato de 
sua determinação, feita pelo seu próprio objeto” (p.130).

A partir dessa afirmação, podemos inferir várias reflexões no contexto 
acadêmico, pois grande parte dos discentes que apresentam dificuldade para 
formulação de um projeto de pesquisa ocorre pela não aproximação do objeto 
a ser pesquisado. 

Dentro dessa perspectiva é importante ratificar o papel da família. Ela é uma 
das mais importantes instituições responsáveis pela formação do indivíduo. E não 
importa a maneira com que são criados os laços afetivos, os pais ou responsáveis são 
as primeiras referências para a formação social e educacional das crianças. O apoio 
da família no cotidiano proporciona um bom comportamento ético e moral em di-
ferentes espaços de convivência social. Conforme Carvalho (2006, p.90):

A família não é o único canal pelo qual se pode tratar a questão da so-
cialização, mas é, sem dúvida, um âmbito privilegiado, uma vez que este 
tende a ser o primeiro grupo responsável pela tarefa socializadora. A fa-
mília constitui uma das mediações entre o homem e a sociedade. Sob este 
prisma, a família não só interioriza aspectos ideológicos dominantes na 
sociedade, como projeta, ainda, em outros grupos os modelos de relação 
criados e recriados dentro do próprio grupo 
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Não importa como a família é composta, visto que todos são iguais em 
direitos e deveres, mas que sejam assegurados os direitos de proteção social, saúde 
e educação a todos os membros familiares. As relações de conflitos e a construção 
de memórias farão parte da formação intelectual e social do indivíduo.  

Concomitantemente a minha pesquisa com as crias de família, identifica-
das na minha família materna, trouxe uma relação forte entre pesquisadora e in-
terlocutoras. A minha relação familiar fez com que elas relatassem confidencias 
sobre os abusos sexuais sofridos por membros homens da família “de criação”, o 
que demonstrou um laço de confiança que levaria mais tempo para uma pesqui-
sadora fora da rede de parentesco alcançasse (FARIAS, 2014).

Considerações finais

A minha trajetória de pesquisa no Mestrado, com minha própria família 
materna, trouxe reflexões para minha atuação profissional. Só foi possível com-
preender a importância da subjetividade para a construção da pesquisa científica 
a partir das minhas experiências. 

Levar essa discussão para a universidade é indispensável para constru-
ção e desconstrução. Uma construção de uma práxis educacional mais efetiva, 
principalmente nas disciplinas de metodologia científica, pesquisa educacional e 
TCC´s. E, desconstrução de paradigmas estruturados no passado e que são per-
petuados como intocáveis e que são reproduzidos para os novos pesquisadores. 

Nesse sentido, a filosofia de Paul Ricoeur (1987) e Gadamer (2001) podem 
auxiliar na nossa compreensão metodológica sobre a importância da subjetividade 
para pesquisas na área das Ciências Sociais no nível superior. Atrevo-me expandir 
essa discussão e dizer que mudar essas estruturas teóricas, no meio acadêmico, po-
dem auxiliar na construção de uma universidade mais humana e transformadora. 
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1. Introdução

O presente artigo é de natureza qualitativa e reflexiva e apresenta possibi-
lidades para o trabalho com a produção do gênero carta de solicitação e de recla-
mação a partir do Facebook. O trabalho é resultado de uma metodologia aplicada 
em duas turmas de 8º ano, nos municípios de Orocó, no sertão de Pernambuco e 
Caruaru, agreste do mesmo estado. A razão primeira para a escolha desse gênero 
como objeto de pesquisa é por apresentar características marcantes da linguagem 
como interação e corroborar com o conceito de texto como processo, uma vez que 
as produções foram feitas a partir das necessidades dos próprios alunos. 

O trabalho traz uma base teórica necessária para o entendimento das ques-
tões e aprofundamento das ideias. As questões teóricas apresentadas abordam 
pontos de vista de alguns pesquisadores com relação ao ensino de texto, da lei-
tura e escrita, destacando nesse ponto, a relação destes com os gêneros textuais 
e o letramento. Esse entendimento se faz necessário à medida que o trabalho 
tem como base o gênero textual (cartas) numa relação direta com o letramento. 

Antes de qualquer outra discussão teórica, apresentamos algumas con-
cepções que esclarecem os equívocos acerca dos conceitos de alfabetização e 
letramento, tendo em vistas que durante muito tempo, até mesmo em contextos 
atuais, esses dois conceitos eram vistos de um ponto de vista único. Não havia, 
e ainda não é tão evidente, uma clareza entre os dois conceitos. Nesse sentido, 
pesquisadores como SOARES, MENDONÇA E FERRAZ, contribuíram com 
seus textos para o aprofundamento dessa questão. A partir delas é possível apre-
sentar não só a distinção entre os conceitos, mas a importância de eles não serem 
vistos de maneira separada. 

Por outro lado, apresenta-se nesse trabalho uma breve concepção de le-
tramento não mais como um único tipo. Em STREET (2014), encontramos 
respaldo para entender o letramento como uma questão plural; passamos com-
preender a existências de múltiplos letramentos, como afirma o autor. Ainda 
nos aspectos relacionados a letramento, letramento digital, gêneros textuais, so-
bretudo a carta, entre outras coisas, autores como BRONCKART, BARTON, 
KOCK E ELIAS foram fundamentais para o entendimento da questão. 

Do ponto de vista das questões metodológicas, o trabalho se apresenta a par-
tir de uma divisão básica necessária: diagnóstico, desenvolvimento e resultados. Cabe à 
primeira parte apresentar a fase inicial da pesquisa, quando os estudantes revelaram 
suas ideias com relação à maneira como a produção textual é trabalhada em sala de 
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aula, assim como colocam suas pretensões para uma possível mudança de proposta. 
Em seguida, o desenvolvimento traz o passo a passo das oficinas que nortearam o 
trabalho e direcionaram aos resultados, que por sua vez, fazem uma amostragem 
das produções de cartas no Facebook, seguidas de comentários acerca de aspectos 
pertinentes ao ensino de português e do gênero em questão. 

Como último ponto, este trabalho ainda apresenta as considerações finais, 
que vão trazer, resumidamente, as contribuições da pesquisa para o ensino de 
língua portuguesa, ou seja, em que sentido a produção de cartas de solicitação 
e de reclamação produzidas e postadas numa rede social de grande abrangência 
se difere do método tradicional de produção desse gênero. 

2. Fundamentação teórica

O processo de aquisição da escrita está intimamente ligado à questão da al-
fabetização e do letramento, sem deixar de citar que é impossível se falar da escrita 
sem mencionar sua estrita relação com a fala, pois durante a fase da alfabetização, 
o discente deve apropriar-se dessas habilidades simultaneamente, adquirindo des-
sa forma conhecimentos do sistema alfabético e das convenções da norma culta. 

Este artigo apresenta propostas de produção textual com base no letra-
mento digital, considerando que, dada a grande expansão dos recursos digitais e 
tal facilidade de interação que os discentes têm com esses recursos, procuramos 
inserir tais ferramentas no âmbito de sala de aula e sua eficácia durante o desen-
volvimento da escrita.

Tratamos como pressupostos o conceito de letramento, o ensino de gêne-
ros e sua importância para a escrita; a produção dos gêneros carta de reclamação 
e carta de solicitação; as finalidades desses gêneros textuais e sua eficácia no 
processo de argumentação e das possíveis contribuições do letramento digital 
para o trabalho com produção de cartas. 

2.1 Letramento e educação

O conceito de letramento está, na maioria das vezes, atrelado ao conceito 
de alfabetização e ligado diretamente ao campo da educação. Para Street (2014, 
p. 117) isso se justifica na hipótese de que, “através dessa vinculação, o próprio 
letramento passa a ser visto e praticado dentro de um quadro de aprendizagem, 
ensino e escolarização.” Nessa perspectiva tanto a alfabetização como o letra-
mento têm como base as práticas de leitura e escrita e não devem ser vistas de 
maneira dissociada (SOARES, 2011) visto que considerando os termos alfabeti-
zação e letramento e suas práticas, estas se complementam. 

O termo letramento surgiu com o intuito de resignificar as práticas de 
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ensino, tendo em vista que, desde muito tempo o ensino de leitura e escrita se 
volta para a codificação e decodificação. É preciso compreender a relevância das 
práticas de letramentos para o ensino de leitura e escrita na escola. Não basta ler 
ou escrever para cumprir propósitos metodológicos dissociados do real propósito 
para o qual essa atividade é designada. O texto deve ser compreendido como 

Um evento no qual os sujeitos precisam ser considerados agentes sociais 
e esses agentes, por sua vez, atuarem num contexto sociocomunicativo, 
histórico e cultural para a construção dos sentidos e das referências dos 
textos” (MAHALHÃES, 2014, p. 19).

Deveria ser fácil compreender que ler não é decodificar signos e escrever 
também não é representar estes graficamente. Já que se considerarmos a lingua-
gem como processo de interação, o ensino de produção textual na escola partirá 
também dessa concepção e, fundamentalmente, abrirá espaço para a ampliação 
da ideia de texto como lugar de construção de sentido. É nessa construção que 
haverá espaço não somente para ações linguísticas como também para o conhe-
cimento cultural, social e cognitivo do produtor e do leitor/ouvinte desse texto. 

Essas ideias começaram a sofrer críticas e foi necessário que outros méto-
dos fossem criados e, mais especificamente na década de 80 surgiram os estudos 
de Ferreiro e Teberosky com a Psicogênese da língua escrita, que mostravam o 
desenvolvimento da escrita em fases, pré-silábica, silábica e silábica alfabética, 
as quais os alunos precisam aprender para poder adquirir esses conhecimentos e 
assim chegar à escrita alfabética.   

Em contrapartida, o domínio do sistema alfabético não é suficiente para 
garantir que as pessoas sejam escritoras eficientes de determinados gêneros, daí 
a importância do letramento. Sendo assim, é fundamental também lembrar que 
o processo de aquisição da escrita não é algo espontâneo, mas sim uma atividade 
que requer a intervenção do professor, sem deixar de destacar que o discente é 
visto como sujeito participativo desse processo. De acordo com essa perspectiva, 
Soares (1998), afirma que:

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao con-
trário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no 
contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indiví-
duo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 1998, 
apud MENDONÇA; SANTOS, 2007, p. 47).

Nessa abordagem, a escola deve oportunizar ao aluno a chance de in-
teragir com diversos gêneros através de atividades interativas que vão incenti-
var e ajudar os discentes a se tornarem leitores e escritores com competência. 
Dessa forma eles produzirão textos baseados nos gêneros estudados e também 
desenvolverão a autonomia para produzir seus próprios textos e, para isso, é 



Ailton BAtistA de AlBuquerque Junior | BrunA BeAtriz dA rochA | reBecA FreitAs ivAnicskA 
simone helen drumond ischkAniAn (orgAnizAdores)

310

necessário que a escola trabalhe desde cedo de maneira sistemática e reflexiva 
as práticas de ensino. 

Para isso, é preciso entender que não é a quantidade de produção textual, 
ou de linhas escritas, que vai fazer do aluno um bom produtor de texto, caso fos-
se teríamos resultados mais positivos nas escolas. Isso se justifica na ideia de que 
“não se trata de uma crise na ou da linguagem, mas de uma crise na capacidade 
de estruturar adequadamente um texto” (PASSARELLI, 2012, p. 34).

A partir dessa noção de atividade reflexiva, surge a necessidade de o alu-
no compreender que a língua escrita deve ser apreendida com vistas à percepção 
da relação sonora, ou seja, fonema grafema e em seguida passar a refletir sobre 
as relações entre quantidade de letras e sílabas, comparação entre essas quanti-
dades com observação nas letras iguais e a exploração de rimas e aliteração, com 
abordagens didáticas voltadas para a perspectiva do letramento. 

2.2 O ensino de gênero e sua importância para a escrita

O trabalho com os gêneros textuais tornou-se indispensável nas práticas 
diárias do ensino de língua portuguesa, essa é uma temática que vem tomando 
grandes dimensões, já que o desenvolvimento de atividades que envolvem os 
gêneros textuais tornou-se fundamental para as vertentes da leitura e da escrita. 

A ideia de gênero a ser abordada aqui é a de gênero enquanto unidade 
sócio-comunicativa, desconstruindo a visão ultrapassada de “gênero enquanto 
estruturas estanques” (MENDONÇA, 2007, 41). A partir desse ponto de vista 
os estudantes se voltarão, a priori, aos aspectos discursivos dos gêneros textuais 
que os cerca - propósito comunicativo, público-alvo, por exemplo - e só depois 
atentarão para os seus aspectos linguísticos e textuais - tempo e modo verbal, 
organização textual etc..

O trabalho com o ensino de língua portuguesa através dos gêneros tex-
tuais tem sido cada dia mais difundido e defendido pelos principais teóricos que 
estudam o tema, especialmente se tomarmos por base os estudos socioconstru-
tivistas e sociointeracionistas. 

É impossível se pensar o ensino de língua portuguesa pautado apenas em 
análises superficiais, como por exemplo, os estudos das orações subordinadas 
em frases soltas, ou analisar se a frase é interrogativa, exclamativa ou impera-
tiva, já que segundo os princípios do sociointeracionismo, os sentidos se cons-
troem nas interações verbais e são resultados das condições de produção dos 
discursos. São nessas interações que os gêneros aparecem como mediadores ou 
intersecções que surgem das necessidades humanas de comunicação.

Para reforçar essa ideia do estudo da língua como processo de interação e 
sentidos, o sociointeracionismo ratifica que:
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A língua não é um código transparente, pois nem sempre as palavras 
que usamos significam o que queremos dizer. Isso permite as ironias, os 
duplos sentidos e até os mal-entendidos. Todos esses efeitos de sentido só 
são possíveis porque, ao interagirmos, o que entra em jogo não são só as 
palavras, mas tudo que está nelas e fora delas: os nossos conhecimentos 
prévios, as nossas intenções, a imagem que fazemos do nosso interlocutor, 
da própria situação de interação, etc. Envolvendo operações complexas, 
que ultrapassam o âmbito dos elementos linguísticos, a língua não é 
apenas produto, mas processo (SANTOS e MENDONÇA, 2007 p. 39).

Daí então a importância cada vez mais de o ensino de língua materna es-
tar voltado e direcionado para o trabalho com os gêneros textuais na perspectiva 
do letramento, o que vai tornar as aulas de língua portuguesa mais interativas, 
reflexivas, no sentido de levar o alunos a compreender o sistema e processo de 
produção textual como prática social que se (re) afirma quando os discentes são 
capazes de produzir seus textos de maneira autônoma.

Quanto à questão da função de cada gênero ou da escolha dele para a 
produção textual, é importante deixar claro que tudo vai depender do objetivo 
a ser alcançado pelo professor frente aos alunos, pois cada gênero possui sua 
função social e tem por finalidade atingir propósitos diversos. Ele muda de for-
ma para assim se adaptar ao propósito comunicativo. Deve-se aqui destacar que 
os gêneros textuais não são modelos prontos, acabados e tampouco devem ser 
ensinados dessa forma: que os alunos precisam produzi-los levando em conta o 
contexto ou a situação de interação. 

2.3 A escola e o ensino de gêberos textuais na perspectiva do letramento

Retomando o conceito de letramento atrelado ao de gênero, vemos uma 
estrita relação entre ambos, visto que o letramento é tido como prática social e 
que procura atingir seu objetivo nas situações de interação, uma vez que nin-
guém escreve sem finalidade alguma. E para atingir esses objetivos, as pessoas 
recorrem aos diversos gêneros e apropriar-se deles é uma maneira de socializa-
ção, como é dito por Bronckart (1999, apud MENDONÇA; SANTOS, 2007, 
p.103): “A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socializa-
ção, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas”.

Diante disso, a escola deve proporcionar aos alunos o acesso aos diversos 
gêneros sem esperar que para isso esses estudantes estejam alfabetizados. Para 
isso, deve ampliar as experiências dos estudantes em situações de letramento, 
como sugerem os PCN do Ensino Fundamental: 

A escola deverá organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao 
aluno desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações de 
uso público da linguagem, levando em conta a situação de produção social 
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e material do texto (lugar social do locutor em relação ao(s) destinatário(s) 
e seu lugar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e lugar material 
da produção e do suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros adequa-
dos para a produção de texto e a leitura, operando sobre as dimensões 
pragmática, semântica e gramatical (PCN 1997, p.49).

Incialmente é preciso considerar as aulas de Português como um momen-
to de encontro dos alunos com textos variados, de diferentes esferas discursivas. 
É também nesse momento que se incentiva ao hábito da leitura, assim como em 
outros ambientes que favorecem isso. De acordo com PCNs (1997), “todas as 
disciplinas têm a responsabilidade de ensinar a utilizar os textos de que fazem 
uso, mas é a de Língua Portuguesa que deve tomar para si o papel de fazê-lo de 
modo mais sistemático.” 

Com base numa visão sociointeracionista, a linguagem como interação 
deve ser a base para o ensino da leitura. Tal concepção decorre dos estudos 
que concebem a linguagem como interação, defendidos por Bakhtin. Portanto, é 
preciso compreender a linguagem como um processo de interação entre sujeitos 
situados historicamente e socialmente. Dessa forma não é possível compreender 
as palavras isoladamente, mas dentro do contexto as quais estão inseridas.

Para Koch e Elias (2008: p. 10) a concepção de língua e de texto é intera-
cional e “os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos ativos 
que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto”. Como base 
nisso o ensino de texto e de produção textual pode estar pautado nessa premissa, 
se considerarmos os seus produtores enquanto agentes que vivem nessa socieda-
de e a constroem a partir da interação com o outro. Uma proposta de ensino a 
partir de gêneros textuais se encaixa adequadamente nesse propósito. 

Contudo, é importante lembrar que para se trabalhar com os gêneros na 
perspectiva do letramento faz-se necessário um trabalho de didatização, que co-
meça com a maneira a qual devemos ensinar esses gêneros, a seleção, organiza-
ção e adaptação desses conteúdos para posteriormente selecionar os gêneros que 
melhor irão atender as necessidades de leitura e escrita para o desenvolvimento 
das habilidades linguísticas, textuais e discursivas.  

2.4 O gênero carta de solicitação e de reclamação sob o campo do Letramento Digital 

Em meio a tantas situações comunicativas que vivenciamos cotidiana-
mente destacam-se aqueles gêneros que oportunizam o produtor a se posicionar 
de forma democrática acerca das coisas, sobretudo dos problemas sociais. Entre 
eles recorta-se para esse trabalho as cartas de reclamação e de solicitação, que se 
definem pelo caráter argumentativo.

Com relação às características do gênero em questão é importante destacar 
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que ambas as modalidades nos instigam a um questionamento relevante: uma 
diz respeito à reclamação e a outra à solicitação, para quem, ou seja, quem será 
o destinatário para o qual tais cartas serão enviadas? Nesse sentido, como se tra-
ta de um espaço em que você terá a oportunidade de fazer reivindicações acerca 
de uma problemática instaurada, obviamente que tem de se tratar de alguém 
com plenos poderes para tal, caso contrário, a finalidade discursiva a que se 
propõe a comunicação não teria nenhuma aplicabilidade.

No contexto dessas produções nesse gênero para o presente trabalho e, con-
siderando a linguagem como interação e gênero textual como prática social, cabe 
ressaltar que a linguagem nelas manifestadas não se prenderá ao padrão formal 
da língua, uma vez que estamos propondo produção de cartas de solicitação e 
reclamação via Facebook, uma rede social de alta popularidade e abrangência que 
admite a informalidade da linguagem. Tal ressalva se faz necessária uma vez que 
o gênero carta (de solicitação e de reclamação) pede o uso do padrão formal, a 
precisão, objetividade e consistência nos argumentos elencados. 

Nesse sentido encontra-se a uma das grandes necessidades do estudante 
da língua: compreender que as ações se configuram na sociedade por seus ob-
jetivos. As atividades só terão sentido se possuírem a dinâmica sócio-interativa. 
Confirmando esse ponto de vista, Geraldi (1997 apud GRECO; VOLPONI, 
p. 3), afirma que “o conhecimento das categorias textuais e discursivas é fun-
damental no ensino aprendizagem da língua”. É desse ponto de vista que o 
professor de língua portuguesa deve se valer; ao levar um texto para dentro da 
sala de aula, este deve provocar o aluno a discutir os sentido desse texto, sobretu-
do se está relacionado à experiências vividas e familiarizadas para com o tema. 

Partido dessas concepções destaca-se a carta como um gênero relevante 
para o ensino da escrita. Nesse contexto considera-se a língua não como uma 
estrutura social, mas como uma construção da sociedade para ela mesma. Desse 
ponto de vista recorta-se a carta como objeto de pesquisa para esse trabalho. 
Segundo Ong (1998, apud ROBERTO; 2016, p. 139), “A escrita é uma tecno-
logia, é produto culturalmente construído, artificial, uma invenção do homem 
para atender a uma necessidade.”  Estuar a língua é compreendê-la enquanto 
uso num momento específico (sincrônico), mas também acompanhar e refletir 
suas transformações através do tempo (diacrônico). 

O trabalho com gêneros favorece a aprendizagem da escrita, leitura e 
produção de textos diversos. A carta é um gênero discursivo que, ao longo da 
história, tem servido de meio de comunicação para diferentes fins, como agra-
decimento, informações, cobrança, intimação, notícias familiares, solicitação, 
reclamação, etc.

De acordo com Paiva (2004; apud GRECO; VOLPONI, p. 5), “a carta 
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surgiu na Grécia antiga e foi utilizada, a princípio, para questões militares, ad-
ministrativas e políticas, expandindo-se, aos poucos, para propósitos variados.” 
O gênero carta, em função das necessidades sócio-culturais, deu origem a outros 
gêneros. 

A carta de solicitação e de reclamação é um instrumento comunicativo 
que circula em diferentes meios de comunicação, sobretudo em jornais impres-
sos, rádio e televisão. Esse gênero tem como principal propósito comunicar as 
necessidades ou angústias do seu remetente. Ao contrário dessa tradição, a pro-
posta desse trabalho está voltada para a produção de cartas com a finalidade 
de serem publicadas em redes sociais, em princípio nas próprias páginas do fa-
cebook dos estudantes, tendo em vistas que serão estes estudantes os autores/
remetentes das cartas.  

De acordo com (XAVIER; p. 135; apud MENDONÇA E SANTOS; 
2007, p. 135), “possivelmente alguém, mesmo sendo alfabetizado e tendo alto 
nível de letramento, isto é, já dominando a tecnologia da leitura e da escrita e 
fazendo uso dos privilégios do letramento, seja ainda “analfabeto ou iletrado di-
gital”. Nesse perspectiva, com este trabalho nos voltamos para a reflexão acerca 
do contato desses estudantes com os meios digitais, sobretudo o envolvimento 
com o celular e as redes sociais. Dessa maneira, este trabalho também se apoia 
no campo do letramento digital.  

Além de produzirem a partir de um gênero totalmente voltado para a 
perspectiva do letramento, das necessidades e anseios sociais, os estudantes te-
rão a oportunidade de relacionar essa produção a outro campo do letramento: o 
letramento digital. A partir disso nos voltamos para a concepção do pesquisador 
americano David Barton, o qual afirma que

Antes de constituir um conjunto de habilidades intelectuais, o letramento 
é uma prática cultural, sócio e historicamente estabelecida, que permite ao 
indivíduo apoderar-se das suas vantagens e assim participar efetivamen-
te e decidir, como cidadão do seu tempo, os destinos da comunidade à 
qual pertence e as tradições, hábitos e costumes com os quais se identifica. 
(BARTON, 1998; apud SANTOS; MENDONÇA, 2007, p. 135)

O letramento digital está associado à realização de práticas de leitura e es-
crita diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Considera-
se letrado digital aquele que adota mudanças nos modos de ler e escrever os 
códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos. 

Partindo disso, o objeto de pesquisa desse trabalho não se restringe à pro-
dução de cartas de solicitação ou reclamação, ele se apoia na ideia de produ-
ção desse gênero enquanto processo que se estabelece em sala de aula, a par-
tir das necessidades cotidianas de cada estudante. Ainda assim, não se esbarra 
na concepção do gênero ou nas finalidades dele, mas perpassa pelo campo do 
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letramento digital à medida que analisa a postura de produtor de texto em meio 
digital (facebook) desses estudantes e os sentidos que essas produções revelam, 
estabelecendo, consequentemente, uma relação desse tipo mais “moderno” de 
produção com os meios tradicionais em que eram produzidas. A partir disso, 
será também possível determinar as contribuições de uma ou de outra para o 
processo de escrita dos estudantes. 

3. Metodologia 

O presente artigo tem como base uma pesquisa de cunho qualitativo e 
será pautado na produção textual com foco nos gêneros textuais carta de solici-
tação e carta de reclamação a partir da perspectiva do letramento digital.

O estudo foi alicerçado nesse novo eixo temático tendo em vista o desen-
volvimento das novas tecnologias e sua influência, principalmente entre os estu-
dantes que tanto relutam quando as atividades são relativas à produção textual. 
Sendo assim, foi escolhida essa modalidade de letramento devido à facilidade 
que os alunos têm de se inserir nesse universo digital e a ampla divulgação que 
esses meios oferecem aos nossos estudantes. 

Inicialmente houve uma sondagem na turmas, uma conversa para discu-
tirmos pontos importantes para o trabalho: o que os alunos achavam as aulas 
de produção de texto/ redação? Que relevância eles viam nessa proposta para o 
aprendizado da escrita? Que entendimento eles tinham do gênero carta? Qual a 
utilidade desse gênero?

Em seguida foi feita uma explanação sobre carta de solicitação e de recla-
mação, na qual os alunos foram introduzidos no universo desses gêneros textuais. 
Foram explicadas as características de cada gênero, a estrutura composicional 
de cada uma delas e a função/finalidade de cada tipo de carta. Também foram 
apresentados também em sala alguns modelos de cartas para que os discentes 
tivessem a compreensão da organização de cada tópico desses gêneros textuais.    

O estudo foi realizado com alunos de duas escolas públicas municipais nos 
municípios de Orocó e de Caruaru, ambas no estado de Pernambuco. Durante a 
seleção dos textos não existiu nenhum critério de exclusão, e os alunos ficaram 
livres para escolher o meio digital o qual as produções seriam postadas, tendo 
por escolha principal deles a rede social Facebook. Foram escritas 2 cartas de 
solicitação e 1 de reclamação nas quais os alunos tiveram que solicitar alguma 
necessidade que o município tem ou reclamar sobre algum problema presente 
na sua comunidade.

Na atividade realizada foi observado que os alunos cumpriram bem em 
se tratando da estrutura dos gêneros e conseguiram atingir o objetivo principal 
requerido pelo gênero. 
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Pode-se observar que a escola, com o advento dessas novas tecnologias 
vem oferecer ao aluno novas possibilidades de expressão e formas de comunica-
ção que os ajudam a desenvolver com mais interesse essas modalidades textuais, 
visto que a escrita é considerada como algo indispensável aos nossos alunos, 
como pontua bem XAVIER (2007; apud MENDONÇA; SANTOS 2007, p. 
134) que o letramento torna-se indispensável àqueles que vivem em uma socie-
dade que super  valoriza a escrita.

4. Análise dos dados

As cartas foram postadas na rede social Facebook e através da análise das 
produções elaboradas pelos alunos podemos, perceber que os alunos consegui-
ram atender as modalidades exigidas, cumprindo assim com a função social que 
os gêneros possuem e com a ampla divulgação que o suporte permite, visto que 
essa é uma das principais características que o letramento digital oferece: um 
ambiente no qual o aluno pode se expressar de maneira mais sucinta e objetiva, 
além é claro, da facilidade, como já foi citado anteriormente, que eles têm de se 
expressar nas redes sociais.

Na carta de solicitação escrita pela aluna R. M., foi possível observar que ela 
atende as necessidades que o gênero exige, explicitando o destinatário da carta, 
a finalidade e os argumentos que irão tentar convencer a pessoa endereçada a 
atender à solicitação. Podemos perceber claramente que, embora se trate de uma 
publicação em meio digital, a aluna toma ainda mais cuidado com relação ao 
que se diz respeito às normas gramaticais e regras de pontuação. 

Figura 1: Imagem retirada da página do facebook 
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Na segunda carta, também de solicitação elaborada pelo aluno B. A., ob-
servou-se que ele também conseguiu atingir o objetivo principal da carta de soli-
citação, explicitando de forma clara e objetiva a solicitação presente na sua car-
ta. Também destacando o uso adequado da escrita em acordo com as exigências 
que o meio exige.

Figura 2: Imagem retirada do facebook

Na carta de reclamação elaborada pela aluna C. B., foi possível analisar que 
a aluna citou em sua carta diversos problemas presentes naquela comunidade, 
mas é fundamental destacar que também conseguiu atender ao gênero solici-
tado, deixando claro o tipo de reclamação, o destinatário, os argumentos entre 
outros aspectos.

Observando bem o conteúdo da carta, é possível notar as características 
tanto da carta de solicitação como da carta de reclamação, uma vez que a re-
metente se mostra insatisfeita com a situação atual (característica e reclamação 
– carta de reclamação) e, por outro lado, faz apelo ao destinatários, no sentido de 
apresentar soluções, propostas à população com relação à intenção de resolver 
tais problemas. 
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Figura 3: Imagem retirada da página do facebook

5. Considerações finais

Por fim, podemos pontuar que, apesar do pouco tempo de exposição dos 
alunos a esses gêneros textuais, eles conseguiram atingir o propósito principal 
que as produções exigiam e, principalmente, trabalhando por meio do letramen-
to digital conclui-se que este é uma ferramenta que realmente auxilia no processo 
de ensino aprendizagem e que as escolas podem e devem sim inserir essas novas 
tecnologias quando nos referirmos ao ensino de gêneros textuais, pois o letra-
mento digital oferece a oportunidade de inserção através de sua funcionalidade.

Tendo como enfoque principal a perspectiva do letramento e, especialmente 
ao tipo de letramento a que este estudo se dedica - o letramento digital - torna-se 
indispensável mencionar a importância que nós professores devemos dar a utili-
zação das tecnologias em sala de aula, já que vemos casos de docentes que ainda 
são bastante resistentes quando se trata de trabalhar o ensino de língua portuguesa 
atrelada ou vinculada a uma prática que envolva esses meios digitais.

Cabe ainda destacar que a prática do ensino de língua portuguesa e, so-
bretudo, o de gêneros textuais, pode-se tornar ainda mais prazerosa se os alunos 
traçarem esse paralelo entre o ensino e uma atividade que os instigue, pois não 
se pode deixar de observar a grande disseminação dessas tecnologias entre os 
adolescentes. Consideramos essa experiência uma atividade significativa para 
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o ensino de língua portuguesa em sala de aula, sobretudo de produção textual. 
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O RESGATE DA METODOLOGIA DO ESTUDO 
DO MEIO NAS PRÁTICAS DOCENTES

Silas Martins Junqueira1 

1. Introdução

Embora os professores desenvolvam, há muito tempo, diversificadas prá-
ticas didáticas que extrapolam os muros da escola, como o estudo do entorno ou 
de lugares específicos relacionados aos conteúdos e ainda as visitas a distintos 
locais (museus, instituições, parques etc.), nem sempre essas práticas se compro-
metem com a melhoria de seus objetos de estudo. 

Nesse sentido, o presente artigo pretende suscitar reflexões sobre as ne-
cessidades de transformação socioambiental e da melhoria da qualidade de vida 
nos lugares das pesquisasin loco, bem como acentuara percepção de docentes e 
discentes sobre o potencial protagonismo político que têm nesse processo.

O texto aborda a contextualização histórica do Estudo do Meio como 
prática docente relativamente antiga e suas adaptações ao longo do tempo, pro-
piciando uma reflexão sobre a importância dessa metodologia para intervenções 
nos lugares com o intuito de sanar ou amenizar problemas sociais e/ou ambien-
tais, melhorar a qualidade de vida, transformá-los em prol da apropriação da 
comunidade local entre outros. 

Discute-se procedimentos (etapas) da metodologia em possíveis forma-
ções docentes para sua melhor compreensão e como pressupostos de projetos a 
serem elaborados na escola e trabalhados com alunos e comunidade. O objetivo 
é esclarecer, de forma didática, como a coerência da ordem de procedimentos 
pode trazer diferentes resultados e destacar diferentes atores da prática docente 
e discenteem trabalhos de Estudo do Meio. 

O procedimento metodológico adotado para a elaboração deste artigo 
considera o levantamento bibliográfico, as experiências docentes, reflexão e ela-
boração de hipóteses a serem aprofundadas pelos leitores.

2. Estudo do meio: contextualização histórica

As práticas de estudos para além dos muros escolares são bastante antigas 

1 Bacharel e licenciado em Geografia, formador de professores, autor de livros didáticos e 
referenciais de currículo oficial, professor de Geografia na rede municipal de ensino da 
cidade de São Paulo
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e inspiraram grandes educadores que defendiam uma educação que aproximas-
sedocentes e discentes da realidade social e propiciasse maior embasamento 
para se repensar e intervir nas condições sociais e ambientais locais. 

Atualmente, muitos trabalhos escolares sobre o entorno da escola, a cida-
de, as relações rural-urbano e outros lugares, em diferentes escalas de análise, se 
destacam com a ideia em comum de extrapolar o ensino para além dos muros 
escolares, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais contextualizado 
com a realidade in loco. Pode-se salientar a relevância desses trabalhos como 
práticas inovadoras de alguns docentes, mas eles são o resultado da reflexão de 
inúmeros educadores que, ao longo de décadas, tentaram trazer à escola uma 
melhor compreensão do mundo. Eles desenvolveram práticas educativas que 
culminassem com a superação de um ensino enciclopédico e descontextualiza-
do da vida do estudante, da comunidade escolar, atentando para as potenciali-
dades da escola na transformação social. 

O Estudo do Meio é uma proposta que vai ao encontro desses propósitos. 
Os ideários do movimento da Escola Nova, por exemplo, têm estreita relação com 
as práticas do Estudo do Meio e foram expoentes dessa metodologia no Brasil em 
meados da década de 1960. Considera-se que os pressupostos escolanovistas sur-
gem na Europa ainda no fim do século XIX, impulsionados pelas transformações 
sociais, políticas e econômicas da época. Sua essência chega ao Brasil, portanto, 
estimulados pela efervescência de propostas de mudanças no sistema de ensino no 
país que deslocassem o aluno para o centro do processo de construção do conheci-
mento, quebrando com os modelos de um ensino tradicional, positivista e neutro. 
No entanto, conforme LOPES &PONTUSCHKA (2009):

“No Brasil, segundo Pontuschka (2004a) e Bittencourt (2005), embora 
os Estudos do Meio tenham se disseminado e se popularizado nos anos 
1960 no interior do movimento da Escola Nova, há registros que mostram 
sua realização em escolas fundadas por grupos de imigrantes europeus 
anarquistas que, no início do século XX, fixando-se, sobretudo em São 
Paulo, ocuparam os postos de trabalho na indústria brasileira nascente e 
em franco desenvolvimento na época. Inspiradas nas ideias pedagógicas 
de Ferrer, as escolas criadas pelos militantes do movimento anarquista 
tinham como princípio oferecer um ensino racional, fundamentado em 
observações de campo, em discussões e na formação do espírito crítico 
sobre o meio circundante, ou seja, o contexto social do entorno da escola 
ao qual pertenciam os alunos (PONTUSCHKA, 2004b). Os anarquistas 
fundaram escolas que tinham um currículo aberto, no qual o método de 
ensino empregado era caracterizado pela imersão na realidade em um pro-
cesso de pesquisa e descobertas. Todavia, as evidentes consequências desta 
proposta pedagógica, entre outros fatores, colocaram em rota de colisão 
os ideais anarquistas nelas presentes e os interesses do governo brasileiro 
na época. Destarte, por motivos políticos, essas escolas foram fechadas 
pelo poder governamental. Mais acentuadamente, durante a década de 
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1960, sob inspiração do movimento da Escola Nova, os Estudos do Meio 
retornam à agenda dos educadores preocupados com a constituição de um 
ensino atraente e uma aprendizagem significativa.”

A partir da década de 1970, a prática do Estudo do Meio ganhou força nas 
escolas, sendo bastante exploradas em escolas de aplicação, onde seu caráter e 
rigor metodológico estiveram presentes no planejamento, execução e finalidades 
dos trabalhos. Outras práticas docentes de cunho extraclasse também se desen-
volveram nas décadas seguintes, como os “trabalhos de campo”, amplamente 
desenvolvidos pelos professores de geografia, história e ciências (biologia), por 
exemplo. Muitas delas, com excelentes resultados e premiações e reconhecimen-
to aos docentes, aos discentes e às escolas, quando divulgadas na mídia ou em 
periódicos diversos. 

O que se ressalta, entretanto, é a diferenciação que se pode fazer dessas 
práticas em relação às baseadas na metodologia do Estudo do Meio, pois muitas 
vezes se tornaramum instrumento de diversificação das aulas em tentativas de 
superação do ensino limitado à sala sem, no entanto, estabelecer uma clara re-
lação entre teoria e prática. Assim, pode-se perceber que, embora sejam válidos 
os esforços de professores na superação de suas limitações na escola, algumas 
dessas práticas são desenvolvidas sem um planejamento adequado e objetivos 
claros, sobretudo no que se refere às potencialidades de docentes e discentes 
como pesquisadores e protagonistas na construção do conhecimento em relação 
às possibilidades de transformações sociais e ambientais. 

Em outras palavras, pode-se considerar que o desenvolvimento de estu-
dos que extrapolam os limites da sala de aula e da escola terá um caráter ex-
tremamente mais relevante quando planejados com clareza e tenham definidas 
as finalidades de seus resultados. No Estudo do Meio, esses resultados devem 
estar aprumados com o propósito de um retorno significativo de mudança para 
o lugar, objeto de estudo no caso. O que implica considerar as condições de vida 
de seus habitantes ou a própria ressignificação do papel do professor em seu 
compromisso com uma educação que lhes proporcione maior autonomia e pro-
tagonismo, e aos seus alunos, no entendimento do mundo e nas possibilidades 
de torná-lo mais justo, ambientalmente saudável e, consequentemente, melhor. 

Da década de 1960 para cá a educação passou por inúmeras transfor-
mações. Atentando-nos às que se referem às práticas didáticas que extrapolam 
os muros da escola, podemos perceber uma série de inovações, denominações, 
nomenclaturas, teorias etc. que dão novo significado aos estudos de campo e às 
metodologias semelhantes ao Estudo do Meio. 

A inserção gradual e crescente dos recursos tecnológicos nas escolas e sa-
las de aula tem mostrado um cenário favorável às necessidades de comunicação 
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digital cada vez mais presentes nos estudantes, o que assinala as mudanças de pro-
postas metodológicas e práticas docentes voltadas à cultura digital. Evidente que 
tais propostas e práticas ampliam o horizonte de estudos dos alunos ao colocá-los 
em constante contato de forma interativa com outros lugares em tempo real. Mas, 
há de se ressaltar que tais práticas não carregam consigo a riqueza da pesquisa in 
loco, a investigação e percepção do lugar no lugar, o que permite uma autêntica 
problematização da realidade e o levantamento de hipóteses com propostas de 
superação pautadas nas reais necessidades e possibilidades de intervenção. 

Tais práticas, bastante divulgadas atualmente, felizmente não se limita-
ram ao estudo virtual, embora se reconheça sua riqueza, e têm extrapolado o en-
sino para fora da sala com propostas de estudos que retomam a importância da 
investigação local e contato direto e real com o objeto de estudo, pois avançam 
no sentido de expandir o espaço e relativizar o tempo da sala de aula, conforme 
ALMEIDA (2014):

“Dentro de cada aula, por menor que seja, há um conjunto de sub-aulas. 
Uma infinidade de links que a tornam uma hiper-aula. Inúmeras zonas 
de sensibilização se colocam em uma aula que exigem do professor e dos 
alunos que criem novos campos de curiosidade, investigação, aprofunda-
mento, utopias, críticas, contradições e situações de provocação ao fazer 
social e ao compreender o sentido da própria vida. A este conceito, vamos 
apelidar aqui de aula expandida. 
A aula expandida tem como princípio que todos os temas tratados na aula 
têm uma íntima relação com tudo que é exterior à sala física, pois tudo 
ali tratado nasceu do mundo e só tem sentido se gerar a compreensão do 
mundo, do saber popular, do saber universal e a capacidade de sua partici-
pação humanizadora sobre ele.”

Tal avanço na direção de extrapolar os muros escolares com saídas a cam-
po, aulas práticas no entrono, estudos in locoetc. pode ser percebido nas chama-
das aulas públicas, conceito recente de uma prática que busca aproximar os estu-
dantes à realidade local e à compreensão do mundo que os cerca. Um exemplo 
são os trabalhos desenvolvidos na EMEF Duque de Caxias, escola municipal 
localizada na Liberdade, centro expandido da cidade de São Paulo. Conforme 
MEKARI (2021):

“’Isso aqui é uma aula pública”, anuncia Paulo Roberto Magalhães, pro-
fessor de geografia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque 
de Caxias, localizada no Glicério. “E aulas públicas são aquelas que a 
comunidade pode participar.’ Há pelo menos seis anos, o docente da rede 
municipal paulistana repete essa introdução a cada aula que promove no 
território que cerca a escola. [...] Em 2011, ano do surgimento do proje-
to – hoje reconhecido tanto dentro como fora da escola –, o bairro não 
estava preparado para receber os estudantes em seus espaços comuns. 
‘Naquela época, moradores e trabalhadores do Glicério não entendiam o 
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que a gente estava fazendo. Não deixavam tirar fotos e nem se dispunham 
a contar histórias. Hoje, a aceitação aumentou, e quebramos uma arma-
dura muito grande, pois a população não só está mais receptiva a tudo isso 
como ajuda a promover a Aula Pública’, afirma Magalhães.”

Embora as práticas e trabalhos baseados na essência da metodologia do 
Estudo do Meio ainda tenham tido forte repercussão nas décadas de 1990, so-
bretudo na disciplina de Geografia e por conta da insistência de professores uni-
versitários em diálogos de formação com os educadores formandos em algumas 
universidades públicas, atualmente são práticas cujo potencial transformador da 
realidade é pouco explorado nas escolas. A retomada do Estudo do Meio se faz 
necessária em tempos atuais, sobretudo pela situação política e econômica em 
que o Brasil passou nos últimos anos e pela retomada da democracia no país. 
Haja visto que essa prática metodológica perdeu muito de sua força com o regi-
me autoritário implantado no período militar no país, em que os trabalhos esco-
lares de Estudos do Meio foram proibidos. Segundo PONTUSCHKA (2004a):

“Todavia, com o acirramento da censura e da repressão política promo-
vida pelo governo militar pelo Ato Institucional n. 5 (AI-5), baixado em 
13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, os 
Estudos do Meio ficaram proibidos. Nesse período, quando realizados, 
aconteciam clandestinamente. De certa forma, os Estudos do Meio foram 
“proscritos” e a organização de trabalhos interdisciplinares desse tipo “era 
quase uma temeridade” (PONTUSCHKA, 2004a, p. 258).

Daí a importância de se rediscutir a metodologia com foco na sua supera-
ção puramente teórica e na retomada de sua eficácia em uma linha de mão dupla 
teoria-prática, ou seja, estabelecendo maior diálogo entre universidade e escola. 

3. Estudo do meio: considerações sobre a metodologia

O Estudo do Meio é uma prática docente baseada na interdisciplinaridade 
que privilegia a pesquisa e a investigação escolarin loco, ou seja, pressupõe e efe-
tiva a saída a campo com os alunos. Como metodologia, requer a sequência de 
procedimentos (etapas) para sua realização: a etapa inicial é a de preparo e pla-
nejamento para a saída, que pode ser definida como ANTES, a segunda etapa é 
a de saída a campo propriamente dita e pode ser definida como DURANTE e, 
por fim, a etapa de organização e interpretação de dados e conclusões decorren-
tes do retorno da saída, que pode ser definida como DEPOIS. 

A definição do trabalho de Estudo do Meio na escola surge, geralmente, 
como resposta às necessidades de possíveis soluções para eventuais problemas 
percebidos na comunidade ou ao redor da escola. Sua relevância como trabalho 
docente, portanto, está em seu caráter investigativo, o que proporciona situações 
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de aprendizagem que levam professores e alunos a repensarem a realidade local 
e refletirem sobre o mundo atual, como protagonistas na construção do conhe-
cimento e na ampliação do currículo escolar. Assim,o Estudo do Meio pode 
ser desenvolvido em diferentes escalas de análise e, considerados seus procedi-
mentos metodológicos no processo, seus objetivos devem ser discutidos com o 
compromisso de transformação social, ou seja, devem garantir propostas aos 
lugares que foram objetos de estudo como um “retorno maior”resultante das 
investigações, pesquisas e estudos ali desenvolvidos.

Por ser uma metodologia estritamente interdisciplinar, o Estudo do Meio 
requer o envolvimento do corpo docente em seu planejamento e execução, alme-
jando a construção coletiva do conhecimento. Deve-se também considerar que é 
uma oportunidade ímpar de aproximação entre escola e comunidade, sobretudo 
ao se reconhecer e reforçar as potencialidades educativas de suas práticas socio-
culturais e políticas. 

O Estudo do Meio na escola pode começar por iniciativa da gestão esco-
lar ou dos docentes, mediante reflexões sobre sua importância para o currículo 
escolar. Assim, é importante que todos se apropriem dessa metodologia antes 
de a colocarem em prática. Há várias dinâmicas simples que auxiliam a equipe 
escolar e os professores das diversas áreas do conhecimento a se envolverem 
nessa proposta interdisciplinar de trabalho. Pode-se começar por uma sondagem 
sobre o que os professores já conhecem da metodologia, de forma que possam 
dialogar e se apropriaremmelhor do Estudo do Meio enquanto prática docente. 

A “dinâmica das filipetas”2 propicia esclarecimentos sobre os procedi-
mentos metodológicos necessários para a efetivação do Estudo do Meio. É uma 
proposta que pode ser utilizada na formação docente na própria escola. Nela, 
sugere-se reunir os professores em pequenos grupos e distribuir aos grupos algu-
mas filipetas de papel com anotações para serem analisadas.A seguir há exem-
plos de algumas anotações que podem constar nas filipetas:

2 Anota-se algumas atividades ou ações que fazem parte dos procedimentos metodológicos 
do Estudo do Meio em tirinhas de papel, de forma que os professores possam organizá-las 
numa ordem de etapas que pressupõe o antes, o durante e o depois.
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Um quadro, vide exemplo a seguir, pode ser afixado na lousa para que 
os professores, depois de analisarem as atividades/ações descritas nas filipetas 
em grupos, possam colá-las nas devidas etapas do Estudo do Meio: o ANTES, 
o DURANTE e oDEPOIS, organizando-as em uma ordem que pressupõe os 
procedimentos da metodologia. 

ESTUDO DO MEIO

ANTES DURANTE DEPOIS

Por exemplo, analisando a filipeta com a anotação “PROVIDENCIAR 
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS”, os professores devem 
refletir e decidir no grupo em qual das três etapas se encaixa esse procedimento. 
Depois de preenchido o quadro com todas as filipetas, a sua organização deve 
ser analisada coletivamente. “PROVIDENCIAR AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 
OU RESPONSÁVEIS”, por exemplo, deve ser colada na etapa ANTES, pois 
isso é primordial para a saída dos alunos a campo. 

Algumas atitudes/ações, ao contrário do exemplo acima, podem 
ser negociadas durante a dinâmica. Por exemplo, a “DEFINIÇÃO DA 
PROBLEMÁTICA” é um procedimento que pode ser feito antes da saída, 
seja por predefinição do tema a ser trabalhado como “o problema do lixo”, “as 
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condições de moradia” etc., ou a partir de uma questão que incomoda a escola 
e deva ser pesquisada em busca de soluções. Esse procedimento pode também 
ser feito durante a saída a campo, ou seja, o grupo define, a partir das conside-
rações in loco, qual rumo de investigação o trabalho deva tomar. E ainda pode 
ser feito depois da saída a campo, ou seja, a problemática a ser estudada pode 
ser definida a partir dos resultados vindos da análise de informações coletadas/
vivenciadas/observadas no campo.   

Durante a discussão coletiva sobre as ações/atividades das filipetas, os 
professores abordam os procedimentos necessários ao Estudo do Meio de acor-
do com suas experiências e conhecimento prático de trabalhos desenvolvidos 
com estudantes em excursões, passeios, visitas a museus, saídas para teatros etc. 
Essa parte da dinâmica tem um caráter basicamente diagnóstico e permite verifi-
car o que os professores já conhecem, de forma sistematizada, sobre a metodolo-
gia. A dinâmica requer, portanto, o direcionamento de trabalhos posteriores de 
embasamento teórico, necessários e apropriados para o grupo: leituras de textos 
teóricos, trocas de experiências, apresentações de relatos etc.

A leitura de textos teóricos sobre esta metodologiaapós a “dinâmica das 
filipetas” é fundamental porque traz sustentação para o embasamento dos pro-
fessores. Embora a metodologia do Estudo do Meio seja flexível e permita que 
os professores a definam de acordo com a realidade local, deve-se considerar 
que alguns procedimentos são inegociáveis no que diz respeito ao trabalho efe-
tivamente considerado como um Estudo do Meio. Por exemplo, o fato de ser 
interdisciplinar ou o fato de se estabelecer o compromisso com propostas de 
soluções/melhorias etc. ao lugar que foi objeto de estudo. 

4. Considerações finais

O presente artigo traz à tona reflexões sobre a importância do Estudo do 
Meio na escola, avalia sua supressão nas práticas docentes atuais em consonân-
cia com a inserção de práticas semelhantes que se tornaram mais frequentes no 
fazer docente, e sugere o resgate da metodologia do Estudo do Meio como for-
ma de contextualizar o conhecimento construído coletivamente na escola com o 
compromisso de transformações sociais pertinentes à melhoria dos lugares e da 
qualidade de vida das pessoas.Sua prática parte da credibilidade e investimento 
nas potencialidades educativas que emergem no contexto sociocultural e políti-
co da comunidade escolar. 

O Estudo do Meio na escola é uma prática que considera a realidade do 
estudante e da comunidade em geral, permite uma maior contextualização e 
aprofundamento dos estudos e a seleção de conteúdos mais significativos para a 
construção do saber nas diversas áreas do conhecimento e do currículo escolar.
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Sua metodologia, de caráter interdisciplinar, amplia o universo de conhecimen-
to dos docentes em relação à sua prática em consonância à prática dos colegas. 
Dessa forma, seu planejamento coletivo e sua efetivação propiciam maior auto-
nomia docente e incitam o protagonismo de professores e alunos como pesqui-
sadores na construção do conhecimento. Esse caráter interdisciplinar, portanto, 
busca o reconhecimento de que o trabalho na escola é coletivo e não individual, 
que a construção do conhecimento deve ser inclusiva e envolver todos os profes-
sores, alunos e comunidade como protagonistas.

O Estudo do Meio pressupõe, ainda, o compromisso de se apresentar um 
retorno à escola, à comunidade ou aos lugares que tenham sido utilizados como 
objeto de estudo e pesquisa, o que pode ser chamado de “retorno maior”. A 
defesa dessa postura por parte dos professores e estudantes é fundamental para 
a definição e escolha dessa metodologia na prática escolar. Na concepção dos 
teóricos comprometidos com as questões sociais, a melhoria dos lugares e da 
qualidade de vida das pessoas, um trabalho reconhecidamente definido como 
Estudo do Meio deve, efetivamente, apresentar propostas neste sentido. 

Assim, é pertinente considerar que o Estudo do Meio suscita desdobramen-
tos de ações e encaminhamentos políticos importantes diante de problemas sociais 
e ambientais, como a falta de saneamento básico adequado a uma comunidade ou 
manifestações de preconceitos em relação aos migrantes locais, por exemplo. 
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POESIAS DE CORDEL NAS
AULAS DA EJA

Bruno César Evangelista Silva

1. Introdução

O ensino de língua portuguesa para a Educação de Jovens e Adultos é um de-
safio para muitos professores, visto que trabalhar conteúdos formais como interpre-
tação de textos e a gramática normativa com um público adulto que em sua maioria 
apresenta pouco hábito à leitura e por estarem afastados há alguns anos do ambiente 
escolar, não é qualquer atividade que consegue lhes prender a atenção.

Para diminuir a resistência dos estudantes da EJA técnico em cozinha da 
Etec Santa Ifigênia à leitura, à produção textual e desenvolver uma atividade 
prazerosa com a turma, foi proposto pelo professor ao alunos, trabalhar a cultu-
ra nordestina nas aulas de língua portuguesa e literatura. A proposta do projeto 
era trabalhar o plano de curso de língua portuguesa da escola e explorar outras 
linguagens como: poesia, dança, literatura, pintura e a culinária do nordeste. 
Promovendo um aprendizado que não manifeste resistência por parte dos alu-
nos nas aulas e contextualize com a realidade dos estudantes, considerando as 
experiências e o conhecimento de mundo de cada um.

2. Objetivo

Desenvolver uma aula por meio de projeto nem sempre é uma tarefa fácil, 
visto que os alunos precisam aceitar a proposta diferenciada do professor para 
que o conteúdo seja desenvolvido. Contudo, nesse processo de aprendizagem, 
podemos colher bons resultados como aumentar a vivência dos alunos em ou-
tras culturas, auxiliá-los a melhorarem a construção textual e interpretação de 
textos, enriquecer o vocabulário e estimular a criatividade.

O projeto almeja também, despertar nos estudantes um conhecimento 
prazeroso por meio da leitura e produção de poesia de cordel e contribuir para 
que os estudantes expressem a opinião deles de forma clara.
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2.1 Objetivo Geral

Desenvolver habilidades relacionadas à leitura, interpretação e produção 
de texto, ampliar o conhecimento linguístico e cultural, no intuito de proporcio-
nar uma visão crítica e contextualizada dos assuntos adquiridos dentro e fora da 
sala de aula.

- Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola;
- Estimular o desejo de novas leituras;
- Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 
- Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de alarga-

mento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crí-
tica e emancipadora.

2.2 Objetivo Específicos

- Ampliar o repertório dos alunos (tanto literário como não literário) com 
a cultura nordestina;

- Conhecer e identificar gêneros textuais e literários diversos;
-  Desenvolver atividades interdisciplinares com as disciplinas de artes, his-

tória, geografia e língua portuguesa;
- Melhorar a escrita e  despertar o interesse e o gosto pela leitura;
Promover o envolvimento dos alunos em atividades de culinária nordestina;
- Realizar atividades baseadas na análise linguística da literatura de cordel;
- Relacionar textos e ilustrações, manifestando sentimentos, experiências, 

ideias e opiniões; 

2.3 Materiais e Métodos

No ano de 2018, na aula de Língua portuguesa e literatura, foi feito um 
levantamento com os vinte nove alunos do 3º ano EJA - Técnico em Cozinha 
sobre as referências culturais nordestinas que eles conheciam, após a investigação, 
o docente selecionou alguns autores e obras que despertou maior interesse e curio-
sidade nos alunos e foi definido trabalhar com a turma algumas obras de Jorge 
Amado e de Ariano Suassuna, as canções de Luiz Gonzaga e as poesias de cordel. 

As atividades propostas para os estudantes foram a leitura do livro 
Capitães da areia, a biografia de Jorge Amado, a produção de poesias inspiradas 
nas poesias de cordel, assistir ao filme o Auto da Compadecida e trechos da no-
vela Tieta, análise de algumas canções de Luiz Gonzaga e por serem de um cur-
so técnico em cozinha, uma apresentação com pratos da culinária nordestina.

Essas atividades foram desenvolvidas no segundo bimestre do ano de 
2018 e os alimentos apresentados e consumidos foram custeados pelos alunos. 
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3. Desenvolvimento

Após as investigações das obras e discussão da biografia dos autores, os 
alunos usaram uma aula para escreverem os poemas. A proposta foi de abor-
darem nos poemas temas que mais lhes chamaram atenção nos livros que eles 
leram e que valorizasse a cultura popular nordestina. Além disso, os alunos tam-
bém pesquisaram diferentes tipos de poesias de cordel, escolheram as que mais 
gostaram e montaram um varal na sala.

                     
Fotografia 1 - Estudantes escrevendo poesia    Fotografia 2 - Estudante escrevendo poesia

Fotografia 3 – Exposição das poesias produzidas pelos alunos em varal montado pelo 
professor na sala de aula.
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Fotografia 4 – Poesia feita por uma aluna.

Fotografia 5 – Apresentação de comidas típicas do nordeste.

Os alunos foram divididos em grupos de quatro integrantes e cada grupo 
ficou responsável em pesquisar a origem das comidas típicas nordestinas que 
foram sorteadas e elaborar três receitas. Os pratos apresentados foram: baião de 
dois, cuscuz nordestino, pamonha doce, mugunzá, tapioca, caruru, bolo de rolo, 
canjica, paçoca da carne seca, vatapá e fritada de siri.
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Os alunos apresentaram a biografia e curiosidades das obras dos autores 
pesquisados. Depois, ao som de um violão, cada aluno escolheu uma poesia do 
varal e leu para turma. Após a leitura, aplaudiam e todos comentavam sobre o 
poema lido. 

4. Considerações Finais

O conjunto de atividades desenvolvidas com o 3º ano EJA - Técnico em 
Cozinha (Etec Santa Ifigênia) ao longo do ano de 2018 obteve resultado positivo, 
pois todos os alunos se envolveram e as tarefas propostas contribuíram para me-
lhorar a competência leitora e a produção textual dos estudantes, principalmente 
àqueles que apresentavam dificuldades no processo de ensino aprendizagem.

Essa prática em sala de aula, demonstrou também a importância de ofere-
cer aos alunos uma experiência significativa, criando condições para que eles se 
expressassem oralmente e por meio da escrita, agregando experiência de apren-
dizagem significatica ao grupo.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OS 
RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO COMO TEMA 

GERADOR EM SALA DE AULA

Diego Daniel Duarte Dos Santos1

1. Introdução

Como nutrição para iniciar esse tema, pode-se recorrer ao uso de matérias 
de jornais, vídeos e outros recursos presentes nos mais diversos meios de comuni-
cação. A busca em sites de pesquisa sobre quais são os riscos da automedicação, 
deparamo-nos com um vasto repertório na qual é citado o uso indiscriminado de 
alguns medicamentos que podem causar entre outros problemas relacionados à 
seleção bacteriana, problemas na coagulação sanguínea, entre outros.

Há muitos significados relacionados ao termo droga, “o nome genérico 
dado a todo o tipo de substância natural ou não, que ao ser introduzido no orga-
nismo provoca mudanças físicas ou psíquicas”, atende à que buscamos orientar 
aos alunos.

O levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos também traz para 
a discussão narrativas enriquecedoras. Dentre essas experiências, é importante 
questionar se alguns deles já sofreram algum problema de saúde relacionado ao 
efeito colateral de determinado medicamento, o que em geral, essas substân-
cias, apresentam além desses efeitos terapêuticos, apresentam efeitos colaterais 
apresentados nas bulas. 

Alguns efeitos colaterais mais comuns importantes para serem 
identificados:

Alergia: Quando o aluno apresenta coceiras, vergões que se apresentam 
na superfície epitelial e incomodam bastante.   

Febre: O aumento da temperatura corporal, que pode ser observado di-
retamente ou através de efeitos secundários como dor de cabeça e desconforto.

Taquicardia: O aumento da pressão arterial que também pode ser 

1 Graduação (Licenciatura e Bacharelado) em Ciências Biológicas pela UNIB - Universida-
de Ibirapuera (2007), Licenciatura Plena  em Matemática (2016) e Pedagogia (2017) pela 
Universidade Cruzeiro do Sul; Especialista em Ensino da Biologia pela USP - Universida-
de de São Paulo (2012); Especialista em Gestão e Organização Escolar pela FCE – Facul-
dade Campos Elíseos (2019). Professor de Ensino Fundamental II - Ciências - na EMEF 
Duque de Caxias. 
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detectada pela dor de cabeça e com relação a esse sintoma, muitas pessoas tem o 
mau hábito de ingerir são, imaginando que se trata de uma diminuição da pres-
são arterial decorrente de tontura, quando em muitas vezes trata-se do contrário. 

Fotossensibilidade: Dificuldades em enxergar em ambientes abertos e le-
sões descamativas também podem ser decorrentes do mau uso de medicamentos.

Dependência Química: distúrbio onde o portador perde o controle do uso 
da substância, e sua vida psíquica, emocional, espiritual, física vai se deterio-
rando gradativamente e muito rapidamente. Nesse caso em particular iremos 
citar os benzodiazepínicos (fármacos ansiolíticos) os famosos tranquilizantes. 
Causam dependência psicológica e física, tendo-se transformado, nos países 
aonde há um uso mais generalizado, num problema de saúde pública. “Tentar 
reverter a ideia da pílula da felicidade”, onde através de medicamentos solucio-
nar todos os problemas/mazelas dos pacientes.

Interações medicamentosas: É resultado de dois ou mais medicamentos ou a 
interação entre medicamento e bebidas alcoólicas, onde pode ocorre a neutralização 
do efeito terapêutico esperado ou potencialização do efeito, trazendo sérios proble-
mas de saúde como gravidez indesejada, intoxicação, ataques anafiláticos, etc.

2. Estudo sobre a Saúde Pública no Brasil

Estas questões têm permeado o debate das políticas de saúde em todos os 
países desde pelo menos o final do século XIX. Desde então, cada país buscou 
soluções e modelos de políticas que atendessem a suas necessidades e respon-
dessem às reivindicações de cada sociedade, conformando modelos de proteção 
social de maior ou menor abrangência.

No Brasil, a garantia do direito à saúde e a configuração de uma política 
de proteção social em saúde abrangente (para todos e de forma igualitária) se 
configuraram muito recentemente, com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988 e a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, ainda hoje 
(2007) as questões anteriormente apontadas se apresentam no debate político 
e social, tensionando interesses e somando problemas para a consolidação do 
modelo de proteção social.

Fato é que o SUS legal não é ainda uma realidade nacional e muito há que 
se fazer para se alcançar a proposta constitucional. Basta dizer que o gasto público 
em saúde no Brasil, no ano de 2006 (gastos do Ministério da Saúde, dos governos 
estaduais e municipais), foi menor que o gasto privado em saúde. Neste mesmo 
ano eram beneficiários de planos de saúde 36 milhões de brasileiros (ANS, 2007).

O que esses dados revelam é um paradoxo, pois, apesar da existência de 
um sistema de saúde público e universal, há uma boa parcela da população que 
optou por outro tipo de sistema de saúde, o privado. Tal situação fragiliza o 
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modelo de proteção definido em 1988 e levanta questionamentos acerca da ex-
tensão dos direitos desde as formas de financiamento do sistema protetor até 
quem deverá ser protegido pelo Estado.

1897 – Criação da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP): incentivo às 
pesquisas nas faculdades de medicina e no exterior (instituto Pasteur) e criação 
de institutos específicos de pesquisa (Instituto Oswaldo Cruz).

A partir de 1902 – Modelo Sanitarista. Rodrigues Alves na presidência, 
Oswaldo Cruz coordenador da DGPS – Oswaldo Cruz propõe um código sani-
tário que institui a desinfecção, inclusive domiciliar, o arrasamento de edificações 
consideradas nocivas à saúde pública, a notificação permanente dos casos de febre 
amarela, varíola e peste bubônica e a atuação da polícia sanitária. Também imple-
menta a campanha da vacinação obrigatória que levou à Revolta da Vacina.

1907 – Com ações de Oswaldo Cruz conseguiu-se avançar no controle e com-
bate de algumas doenças, possibilitando também o conhecimento acerca das mesmas.

1923 – Modelo Médico-Assistencial Privatista. Criação de Caixas de 
Aposentadorias e Pensões (CAP’s) por Eloy Chavez, chefe de polícia. Com as 
CAP’s, uma pequena parcela dos trabalhadores do país passava a contar com 
uma aposentadoria, pensão e assistência à saúde. Apenas algumas organizações 
trabalhistas mais atuantes política e financeiramente, como os ferroviários e os 
marítimos concediam as CAP’s.

Governo Vargas – são criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões 
(IAP’s) como uma ampliação das CAP’s. Participação do Estado na sua admi-
nistração, controle e financiamento. Com as IAP’s, inicia-se a montagem de 
um sistema público de previdência social mantendo ainda o formato do vínculo 
contributivo formal do trabalhador para a garantia do benefício. Cada IAP or-
ganizava e oferecia a seus contribuintes um rol de benefícios compatível com a 
capacidade de contribuição e organização de cada categoria, o que fez com que 
algumas categorias profissionais tivessem mais privilégios que outras.

1966 – unificação dos IAP’s com o Instituto Nacional da Previdência 
Social (INPS) que permitiu uma uniformização dos IAP’s, principalmente em 
termos dos benefícios prestados (assistência dos institutos mais ricos podia tam-
bém ser usufruída pelos contribuintes de outros institutos). Além disso, a unifi-
cação levou à centralização do poder dos IAP’s no Estado e ao afastamento dos 
trabalhadores das decisões a serem tomadas.

1970 – inclusão de novas categorias profissionais ao INPS, como traba-
lhadores rurais, empregadas domésticas e autônomos.

1977 – criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social (INAMP’s), que passou a ser o órgão coordenador de todas as ações de 
saúde no nível médico-assistencial da previdência social.
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1978 – Declaração de Alma-Ata, formulada na Conferência Internacional 
sobre Cuidados Primários de Saúde, enfatiza a atenção básica à saúde

1986 – 8ª Conferência Nacional de Saúde: convocação de técnicos, gesto-
res de saúde e usuários para uma discussão aberta sobre a reforma do sistema de 
saúde. No relatório consta:

- Saúde como Direito;
- Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de 

vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 
recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território na-
cional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade.

As propostas da 8ª CNS não foram concretizadas de imediato, porém, esse 
relatório serviu de referência na discussão da Assembleia Nacional Constituinte 
em 1988.

1987 – foi constituído o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 
(SUDS), que se apresentou como estratégia-ponte na construção do SUS. Surgiu 
como uma proposta política formulada no interior da burocracia no INAMP’s, 
contando com o apoio dos ministros da Previdência, da Saúde e da Educação. 
O SUDS avançou na política de descentralização da saúde e, principalmente, na 
descentralização do orçamento, permitindo uma maior autonomia dos estados 
na programação das atividades no setor; deu prosseguimento às estratégias de 
hierarquização, regionalização e universalização da rede de saúde e retirou do 
INAMP’s a soma de poder que ele centralizava.

Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88: baseado no relatório da 8ª 
CNS foi aprovado o Sistema Único de Saúde (SUS).

1990 – Lei Orgânica da Saúde n. 8080/90, complementada pela Lei 
Orgânica da Saúde n. 8142: estabelece os princípios e diretrizes do SUS. Estas 
leis foram fundamentais que orientaram a operacionalização do sistema de saú-
de, visto que a primeira definiu os objetivos e atribuições do SUS, enquanto a 
segunda definiu as regras gerais para a participação popular e financiamento.

3. Estudante; Comunidade Escolar e o SUS

O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde n. 8080/90 e 8142/90, com a fina-
lidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, 
tomando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas 
cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. Todos os cidadãos têm direito a con-
sultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de Saúde vinculadas ao 
SUS, sejam públicas ou privadas. É destinado a todos os cidadãos e é financiado 
com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela 
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população e compõe os recursos do governo federal, estatal e municipal.
Antes a saúde era entendida como o estado de não doença, o que fazia 

com que toda a lógica girasse em torno da cura de agravos à saúde. O SUS se 
propõe promover a saúde, priorizando as ações preventivas, democratizando as 
informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos à 
sua saúde. Para tanto, a saúde passa ser relacionada com a qualidade de vida da 
população, a qual é composta pelo conjunto de bens que englobam a alimenta-
ção, o trabalho, o nível de renda, a educação, o meio ambiente, o saneamento 
básico, a vigilância sanitária e farmacológica, a moradia, o lazer, etc.

Importante notar que a luta pela instituição do SUS parte da base da so-
ciedade. As reinvindicações que nortearam o Movimento Sanitarista foram ca-
talisadas na 8ª CNS, as resoluções dessa conferência deram os parâmetros que 
mais tarde viriam a ser inscritos na Constituição de 1988.

Antes disso existia um duplo comando na área da saúde, pois o Ministério 
da Saúde cuidava das ações preventivas e o Ministério da Previdência Social 
incumbia-se pela prestação de serviços médicos curativos. Esse último não era 
direito de todos, somente os trabalhadores com carteira registrada tinham direi-
to aos serviços públicos de saúde.

Do SUS fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais (incluindo 
universitários), laboratórios, hemocentros e fundações e institutos de pesquisa, 
como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil.

O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de 
contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado.

4. Conscientização do educando e como buscar a medicalização correta

Fazer a carteirinha do SUS e levá-lo com receita médica a qualquer unida-
de do SUS, não importante em que estado ela foi solicitada. O remédio prescrito 
não precisa ser de um médico do SUS, entretanto, na solicitação deve constar o 
nome do princípio ativo (nome genérico) e não o nome comercial. 

Os SUS possui uma lista de medicamentos que tem como objetivo aten-
der as necessidades prioritárias da população brasileira. Esta Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (Rename) pode ser facilmente encontrada na inter-
net e acessada por qualquer cidadão. 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) é uma lista 
de medicamentos que deve atender às necessidades de saúde prioritárias da po-
pulação brasileira. 

Se o medicamento que solicitado pelo medico não estiver entre os apre-
sentados pela Rename, o paciente pode solicitar através da Farmácia de alto 
custo, onde as regras para retirá-los são mais rígidas. 
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Neste caso o paciente deve levar além dos documentos já citados acima, 
deve levar também o comprovante de residência (original e cópia); o laudo para 
a Solicitação/Autorização de Medicamentos de Dispensação Excepcional emi-
tida em 4 (quatro) vias, todas originais e o laudo clínico resumido emitido pelo 
médico que descreve se foram tentados outros esquemas terapêuticos, especifi-
cando-os em caso positivo.

5. Considerações finais

É importante organizar essa temática de modo a atender as necessidades 
de ano/ciclo dos educandos, balizando-se pelo pela Base Nacional Curricular 
Comum. O tempo estipulado para as aulas pode varias assim como o público 
estimado. Sensibilização, incluindo averiguação dos conhecimentos prévios dos 
alunos e a exposição de materiais enriquecedores sobre os perigos da autome-
dicação são essenciais para uma proposta onde se dialogue em grupo o que são 
medicamentos que são de uso comum a todos eles.

É importante a divulgação sobre os caminhos necessários para retirar os 
medicamentos nos postos de saúde ou nas farmácias de alto custo e como estí-
mulo ao ler e escrever nas diversas linguagens abordar questões sobre automedi-
cação e uso racional de medicamentos que inclui as seguintes perguntas:

O que é automedicação? 
Você já se automedicou ou usou medicamentos recomendados por ami-

gos; parentes; etc? Quais medicamentos?
Você costuma pegar medicamentos em UBS? Quais medicamentos?  Em 

qual bairro?
Você já solicitou algum medicamento especializado (alto custo)? Qual(is)?
Quais são os riscos da automedicação?
O que é preciso para retirar medicamentos na UBS? Já procurou algum 

medicamento que não encontrou? Quais?
O presente trabalho pode alertar os ouvintes sobre os perigos do consumo 

de medicamentos sem a orientação de um profissional habilitado, bem como 
o direito de buscar o Sistema Único de Saúde para a medicalização correta. 
Viabilizando assim, um dos propósitos do trabalho docente, que é de adquirir 
uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade. 
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A GAMIFICAÇÃO COMO INOVAÇÃO PARA O 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL1

Regina Corazza Tiemann Scheffer2

Tarsila Rubin Battistella3

1. Introdução

A educação está passando por um processo que vem alterando as con-
cepções vividas e experienciadas nas salas de aula do mundo. Hoje percebemos, 
com a evolução, que o estudante não aprende somente sentado em uma cadei-
ra, recebendo as informações de forma passiva e, sim, como defendem vários 
teóricos (BACICH; MORAN, 2018) ao longo do tempo, que é na interação e 
na troca com seus pares que vai constituindo seus saberes e desenvolvendo suas 
competências. Logo, a aprendizagem precisa ter significado, fazer sentido para 
que se constitua como um saber. 

Nessa perspectiva, novas possibilidades estão emergindo no mundo da 
educação e diante disso, precisamos entender que a utilização de tecnologias 
podem auxiliar e proporcionar aprendizagens significativas aos educandos. 
É fundamental refletir sobre qual é a melhor forma do estudante construir a 
aprendizagem e, para isso, não podemos excluir o uso das tecnologias e das 
metodologias ativas na sala de aula. Faz-se necessário observar que aprendemos 
de formas diferentes e, tendo uma intencionalidade pedagógica nas atividades 
propostas, o uso da tecnologia pode promover novos conhecimentos. “Ao levar 
em conta a realidade da nova geração, pautada na tecnologia e na difusão do co-
nhecimento, a escola precisa repensar seu papel considerando os aspectos dessa 
nova geração”. 4 (SILVA, 2020, p.2).

1 Artigo apresentado ao Curso de Especialização em Ensino, Linguagens e suas Tecnologias 
na forma de Trabalho de Conclusão de Curso, como requisito para obtenção de diploma 
de Especialista em Ensino, Linguagens e suas Tecnologias.

2  Aluna do Curso de Especialização em Ensino, Linguagens e suas Tecnologias do IFRS 
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias do Rio Grande do Sul - Campus 
Ibirubá, formada em Pedagogia. Email: reginacorazzascheffer@gmail.com.

3 Orientadora. Professora do IFRS - Campus Ibirubá; Licenciada em Letras: Português, In-
glês e suas respectivas literaturas (UPF); Doutora em Linguística Aplicada (UNISINOS). 

4 “A Gamificação no processo educativo de estudantes do ensino ....” http://anais.anped.
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Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre a ne-
cessidade de alterações nos processos de aprendizagens, partindo de algumas 
constatações: existe uma atuação de mudança acontecendo e a escola necessita 
refletir e enxergar que do jeito que está estruturada não é o suficiente; ela não se 
sustenta sozinha e, que banir o uso do celular nas instituições, por exemplo, não 
irá promover a participação e a aprendizagem que tanto se almeja.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular traz dez competências 
gerais para serem desenvolvidas ao longo da educação básica, e menciona a im-
portância de se trabalhar e desenvolver a cultura digital. Tendo como prerrogativa 
a 5º competência geral da BNCC, que traz a Cultura Digital e estabelece que: 

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 prota-
gonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.5 (BRASIL, 2018, p.7)

Ademais, a BNCC menciona e ressalta a responsabilidade da escola fren-
te ao desenvolvimento destas habilidades e competências para que os educandos 
possam lidar com a tecnologia e sejam capazes de filtrar as informações de for-
ma crítica e responsável.

2. Conceituando jogos, jogos sérios e gamificação

Com algumas dessas considerações, queremos pensar acerca da gamifi-
cação como inovação para o processo de aprendizagem dos educandos. Muito 
confundida com os games, a estratégia ainda é entendida a partir do pensamento 
que gamificação é a mesma coisa que jogar ou transformar alguma coisa em 
jogo. Diante dessas indagações, faremos uma explanação sobre os conceitos de 
jogos, jogos sérios e gamificação.

Quando falamos sobre jogos nos referimos a entretenimento e diversão, 
com alguma interação, entre homem/máquina, homem/homem, e esse contato 
vai gerar algum aprendizado que pode ser útil no momento. Os jogos têm uma 
meta a qual queremos atingir; regras, como devemos nos comportar neste cená-
rio, possuem feedback para auxiliar o usuário a ver se está no caminho correto, e 
exige uma participação voluntária, ou seja, somente se houver interesse. Assim, 
os jogos são classificados em on-line e off-line, como destaca Alves

Um game é uma atividade voluntária, que fazemos porque queremos, 

org.br/regionais/sites/default/files/trabalhos/20/7066-TEXTO_PROPOSTA_COM-
PLETO.pdf. Acessado em 17 abr.. 2022.

5  “A Base - Base Nacional Comum Curricular - Ministério da Educação.” http://basenacio-
nalcomum.mec.gov.br/a-base. Acessado em 16 abr. 2022.
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espontaneamente. Se tivermos que jogar porque alguém nos ordenou, dei-
xa de ser um game. Ele também não é algo essencial, pode ser considerado 
algo supérfluo e só se torna urgente se o prazer que se sente com a ativida-
de o transformar em uma necessidade. (ALVES, 2015, p.18)

Observa-se que os jogos têm uma espécie de círculo mágico, ou seja, nes-
ses momentos podemos viver situações que não são nossa vida real, como pi-
lotos, jogadores de futebol, lutadores, pois como não estamos na vida real, não 
corremos nenhum risco com essas experiências, porém sentimos as emoções. 

Para compreender o conceito do círculo mágico basta pensar no que acon-
tece em um campo de futebol quando alguém vai assistir a um jogo do seu 
time favorito ou então quando alguém está jogando vídeo game e não vê o 
tempo passar. É como se houvesse uma barreira que divide o mundo dos 
jogos da realidade. (ALVES, 2015, p.20)

Os jogos sérios, por sua vez, trazem um propósito por trás da atividade. 
Assim, utilizamos um jogo para alguma aprendizagem, porém no uso dos jogos 
sérios, precisamos parar a atividade para ir explicando o conteúdo. Desta forma, 
a diversão precisa ficar de lado para que possamos trazer esses conceitos e expla-
nar sobre suas aprendizagens.

Jogos sérios são aqueles que tem um propósito e tem existido há décadas. 
Essa categoria de jogos combina o entretenimento dos videogames com 
material educativo para tornar o aprendizado mais divertido. A diferença 
está realmente no modelo de desenvolvimento primário, nas estruturas e 
no propósito. (BURKE, 2015, p.16)

A gamificação é um termo usado há aproximadamente 15 anos. Nesse 
sentido, ela diz respeito a uma metodologia recente que utiliza elementos dos 
jogos para melhorar a experiência do usuário, em que se busca reforçar compor-
tamentos e atitudes em situações que não são de jogos. 

A gamificação na educação, então, compreende a ideia de adicionar ele-
mentos, mecânicas e a lógica dos jogos para engajar as pessoas com a finalidade 
da aprendizagem. Ressalta-se que é uma metodologia de motivação humana 
que utiliza design, mecânica e pensamento de jogo em práticas não relaciona-
das a este universo; visto que normalmente é utilizada para abordar questões 
mais complexas de maneira mais flexível, ou ainda para despertar mais inte-
resses aos participantes de alcançarem um objetivo ou realizar algum tipo de 
ação (ALVES, 2015). Além disso, ela pode ser definida como uma camada extra 
em cima de algo que não necessariamente seja um jogo, no qual o propósito é 
melhorar a experiência do usuário e, para isso, se apropria dos elementos dos 
jogos para gerar diversão, e como gera diversão, gera aprendizado, porém isso é 
pensado intencionalmente. 

Quando falamos em gamificação, não se trata de usar jogos na educação 
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e, sim, usar jogos para proporcionar uma educação significativa, promovendo 
não só os conteúdos que nos competem, mas também as habilidades para nos 
tornarmos seres humanos melhores. Uma das grandes diferenças entre os games 
e a gamificação é onde elas acontecem. Enquanto os jogos vão exigir do jogador 
o cumprimento de objetivos no mundo virtual, sem a motivação direta no mun-
do real, a gamificação é criada para aumentar o engajamento de funcionários, 
clientes, estudantes em tarefas reais, como bater metas, consumir ou estudar 
(ALVES, 2015).

Sabemos que a atualidade vem desafiando a todos e, pensando na nova 
cultura da juventude, percebemos um distanciamento entre as visões da escola 
e dos alunos. Então, partindo do pressuposto que a aprendizagem não é o que o 
professor diz, mas o que o aluno descobre através de suas interações, “as meto-
dologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimen-
to direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo” (BACICH; 
MORAN, 2018, p 4).  

A gamificação como estratégia de ensino e aprendizagem visa oportuni-
zar e influenciar educandos a pesquisar, ter retornos imediatos, engajar e viabili-
zar aprendizagens, com a utilização de elementos dos games para potencializar 
o ambiente educacional. Além de atrair a atenção, trazendo para a sala de aula 
elementos dos jogos, tão vivos no dia a dia de crianças e jovens, “toda imple-
mentação de um modelo ou uma nova estratégia inovadora, toda prática educa-
tiva deve ter caráter intencional e necessita de planejamento e sistematização” 
(CAMARGO; DAROS, 2018, p.5). 

Em termos de aprendizagem, quando pensamos em gamification estamos 
em busca da produção de experiências que sejam engajadoras e que man-
tenham os jogadores focados em sua essência para aprender algo que im-
pacte positivamente em sua performance.  (ALVES, 2015, p.41)

3. A Gamificação na educação

Podemos afirmar que “a gamificação é a construção de modelos, sistemas 
ou modo de produção com foco nas pessoas, tendo como premissa a lógica 
dos games”6 (ALVES, MINHO, DINIZ, 2014, p.77). Observando por essa ótica, 
essa ideia traz contribuições para a motivação durante o processo, fazendo uso 
de estratégias, como desafios, progressões, conquistas, histórias, colaboração, 
recompensa, replay e experimentação. 

Destacamos que os games ganharam o mundo e, nesse sentido, deve-
mos analisar a educação que tivemos como ensino mecanicista, com foco no 

6 “Gamificação: diálogos com a educação.” http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/
fieb/667. Acessado em 10 mar.. 2021.
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conteúdo, memorização e transmissão. Atualmente, demandamos intenciona-
lidade, aprender a aprender, a desaprender, ter o processo como facilitador, ter 
o estudante como protagonista. Necessariamente, o foco deve estar na apren-
dizagem, é a experiência emocional que fica. Desta forma, podemos afirmar 
que os “alunos não se importam com o que você sabe até saberem que você se 
importa. Se quisermos que eles se apropriem da aprendizagem em nossas au-
las, precisamos alcançar não apenas suas mentes, mas também seus corações” 
(BERGMANN, 2018, p.26). 

Estudando sobre isso, faz-se necessário uma reflexão sobre se de fato a 
gamificação possibilita essa experiência no indivíduo, no engajamento, no com-
partilhamento e na colaboração. Dessa maneira,

A prática pedagógica, a partir dessa abordagem, requer a participação 
ativa do aluno e exige do professor uma ação a favor da criação de um 
ambiente propício para essa participação, levando em consideração os co-
nhecimentos prévios dos alunos, para que a curiosidade e a vontade de 
saber estejam sempre presentes nos espaços de aprendizagem. (BACICH; 
MORAN, 2018, p.107)

Visando esse pensamento, queremos examinar como a gamificação deve 
ser estruturada, focando na centralidade do estudante, tendo o professor como 
mediador, e percebendo sua construção a partir de dinâmicas, mecânicas e com-
ponentes. Tal comportamento permite que o aluno faça escolhas e tenha a capa-
cidade de encontrar os caminhos possíveis dentro da concepção e dos objetivos 
pensados e estruturados pelo professor. Cabe salientar, que:

Portanto, entendemos que a gamificação pode ser considerada uma rea-
daptação da cultura lúdica às técnicas condicionantes da cibercultura, um 
movimento natural imbricado ao desenvolvimento humano por meio da 
interação com o lúdico e com o  ciberespaço. McGonigal (2011) foi uma 
das precursoras das teorizações da gamificação ao afirmar que promover 
o engajamento das pessoas em atividades cotidianas aplicando a lógica de 
jogos na vida real pode  levar ao desenvolvimento  de  um  mundo  me-
lhor.  Kapp (2012) complementa afirmando que a gamificação contempla 
o uso de competências, mecânicas, estéticas e pensamentos dos jogos para 
engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver pro-
blemas.7 (MARTINS; GIRAFFA, 2018, p.9)

Sabemos que precisamos formar cidadãos éticos, reflexivos e críticos. E 
esse é o compromisso com a formação do educando, ou seja, permitir que sejam 
protagonistas no uso responsável das tecnologias e tenham conhecimento e dis-
cernimento acerca dos conteúdos que visualizam. Assim, uma trilha gamificada 
oportuniza o conhecimento e não somente o entretenimento, e permite que o 

7 “Possibilidades de ressignificações nas práticas pedagógicas ....” 15 jan.. 2018, https://periodi-
cos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8645976. Acessado em 13 jun.. 2022.
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desenvolvimento da aprendizagem possa ser prazeroso e instrutivo.
A tecnologia utilizada de forma responsável traz benefícios para os estu-

dantes e para todos os envolvidos no processo. Ela incita a curiosidade, propor-
ciona o aprendizado significativo e permite a relação do professor e do aluno, 
mantendo e possibilitando o vínculo afetivo, tão necessário para manter o pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

Precisamos, como educadores, levar em consideração a aprendizagem in-
dividual, de grupo e compartilhada; uma vez que o cérebro aprende em redes.  
Outro aspecto relevante é colocar o aluno como pesquisador, protagonista e par-
ticipante ativo nesse processo de busca e promoção da aprendizagem. Para Alves

[...] em termos de aprendizagem, quando pensamos em gamification esta-
mos em busca da produção de experiências que sejam engajadoras e que 
mantenham os jogadores focados em sua essência para aprender algo que 
impacte positivamente em sua performance. (ALVES, 2015, p.41)

Logo, a metodologia traz ganhos para os processos de aprendizagem dos 
estudantes, uma vez que envolve e motiva a realização dos estudos e a troca de 
saberes entre os pares. Assim, uma estratégia lúdica, que promove a participação 
dos educandos.

Assim, o uso da gamificação tem grande potencial em processos educacio-
nais nos quais podemos encontrar com frequência alunos desmotivados 
nas práticas de aprendizagem. Já que no cotidiano escolar, muitas vezes, 
os sujeitos não são confrontados com atividades motivadoras e desafia-
doras, sendo que a gamificação tem potencial para favorecer a motivação 
nessas rotinas.8 (SILVA, 2020, p. 3)

Nesse espectro, quando nos referimos à aprendizagem por meio da ga-
mificação, podemos citar o quanto é complexa essa definição, uma vez que 
“Kimble define aprendizagem como uma mudança relativamente permanen-
te no comportamento, resultante da experiência’’ (ALVES, 2015, p.53). Dessa 
forma, a aprendizagem é um movimento individual, no qual cada sujeito tem 
um estilo e passa por um processo. Alguns pesquisam e exploram de diferentes 
formas, outros são desafiados e mobilizados a buscar mais, e outros podem mo-
ver-se a aprender pelo fato de estar contribuindo para algo, o que os faz cooperar. 

Todas as contribuições acerca do processo de aprendizagem permitem 
que se pense em diferentes cenários para a gamificação, pois desta forma os ce-
nários contribuem para a aquisição de saberes e conhecimentos. Sabemos que a 
memória tem um papel fundamental na aprendizagem e que as associações que 
fazemos ao longo da vida nos permitem ampliar nossos saberes.

8 “A Gamificação no processo educativo de estudantes do ensino ....” http://anais.anped.
org.br/regionais/sites/default/files/trabalhos/20/7066-TEXTO_PROPOSTA_COM-
PLETO.pdf. Acessado em 17 abr.. 2022.
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Assim sendo, ao pensarmos na gamificação para estudantes dos anos 
iniciais, colocamos-os numa perspectiva de protagonistas e de busca ativa pelo 
aprendizado. Concebemos que a dinâmica da sala de aula modifica e permite 
que os sujeitos saiam de uma postura passiva para operar em busca de sua apren-
dizagem. Dessa forma, a metodologia permite uma construção e promoção de 
conhecimentos, uma vez que desperta curiosidade, apoia e melhora as relações 
entre os pares.

A proposta da gamificação pode ser em ambiente virtual, misto ou analó-
gico; e não está ligada à utilização de jogos prontos e sim a estratégias que per-
mitam com que os estudantes, através de desafios, dificuldades e recompensas 
possam buscar pelos saberes. Uma simples entrega de conteúdo pode gerar tal 
comprometimento, quanto ligada a essa metodologia, pois além de colocar os 
estudantes em contato com seus pares, transforma a aprendizagem em um mo-
mento significativo, no qual avançam em busca de novas descobertas.

Assim, a gamificação traz para o contexto escolar a oportunidade dos alu-
nos pensar estrategicamente com o objetivo de resolver problemas, com-
petências primordiais no âmbito do ensino fundamental anos iniciais para 
se manter motivado e engajado nos processos sociais e cognitivos. Dessa 
forma, refletir sobre a linguagem digital dos jogos no processo educativo 
dos estudantes aponta caminhos para uma nova forma de valorização das 
aprendizagens na construção de uma educação crítica, lúdica, desafiadora 
e imaginativa.9(SILVA, 2020, p.4)

Tomando como como referência alguns artigos, como: “A gamificação 
no processo educativo de estudantes do ensino fundamental anos iniciais10, 
“Gamificando a sala de aula: experiências em turmas do infantil e anos ini-
ciais do ensino fundamental”11 e “Possibilidades de ressignificações nas práticas 
pedagógicas emergentes da gamificação”12, como embasamento teórico sobre 
a importância da gamificação na aprendizagem dos anos iniciais, podemos 
afirmar que essa metodologia possibilita novos olhares sobre os processos de 
construção de saberes e faz com que seja repensada aos aspectos relacionados à 
educação e consequentemente a nova geração.

9 “A Gamificação no processo educativo de estudantes do ensino ....” http://anais.anped.
org.br/regionais/sites/default/files/trabalhos/20/7066-TEXTO_PROPOSTA_COM-
PLETO.pdf. Acessado em 28 abr.. 2022.

10 “Gamificação: o que é e quais os benefícios na aprendizagem?.” https://www.ludospro.
com.br/blog/o-que-e-gamificacao. Acessado em 4 mai.. 2022.

11 “Gamificando a sala de aula: experiências em turmas do infantil e ....” 8 out.. 2020, https://
periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/55677. Acessado em 4 mai.. 2022.

12 “Possibilidades de ressignificações nas práticas pedagógicas ....” 15 jan.. 2018, https://
periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8645976. Acessado em 20 
mai.. 2022.
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Dentre os elementos de jogos digitais, consideramos significativos no con-
texto educacional aqueles que, desenvolvidos em atividades gamificadas, 
possam aprimorar competências relevantes ao estudante em seu tempo 
histórico, tais como: colaboração, cooperação, reflexão (pensamento crí-
tico), autonomia, domínio de conteúdo, hábitos de estudo, limites, etc. 
Competências que auxiliem no desenvolvimento da fluência digital e per-
mitam formar cidadãos adaptados e articulados ao contexto sociocultural 
em que vivemos, (MARTINS; GIRAFFA, 2018, p. 11).

Quando existe um ambiente de aprendizagem pensado e construído pelo 
educador visando um percurso, processos e estratégias para o desenvolvimento 
das atitudes, habilidades e competências, a gamificação influencia e eleva os ní-
veis de motivação e envolvimento, possibilitando a promoção de saberes, tendo 
como, referência que:

Os impactos de engajamento dos estudantes dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental na utilização das características que compõem os jogos se 
apresentam em alguns momentos numa competição conflituosa para al-
cançar o nível maior de envolvimento com os desígnios organizacionais, a 
fim de obter um ótimo rendimento na ação específica. Porém, esse envol-
ver-se no game possibilita ao professor uma reflexão do desempenho indi-
vidual de cada estudante a partir dos conteúdos elencados e dos objetivos 
de aprendizagem traçados. (SILVA, 2020, p.5)

Outro fato importante é que a ludicidade permeia o cotidiano escolar e 
está diretamente atrelada à gamificação, uma vez que o lúdico está relacionado 
ao prazer, a curiosidade, interação, entre outros. O ato de brincar através de jo-
gos possibilita que a criança entre na vida cotidiana com brincadeiras. “Através 
dos jogos, as crianças começam a lidar com as consequências que envolvem essa 
atividade, como as sensações de perda e ganho, de responsabilidades, compa-
rações e propósitos”13(MENDES; MENDES, 2010, p.310). O comportamento 
humano é uma construção que acontece na interação com o meio. 

Quando relacionamos os jogos no desenvolvimento das crianças, pode-
mos associar com o papel do lúdico que atravessa as aprendizagens e que tem 
importantes contribuições, uma vez que, o ato de brincar proporciona as cons-
truções para uma representação da realidade e o jogo traz a perspectiva do ga-
nhar e do perder, das responsabilidades, ou seja, das interações entre os pares. 
Podemos mencionar os jogos como dispositivos que conversam com o desenvol-
vimento, pois eles são

[...] capazes de interferir na zona de desenvolvimento proximal propician-
do um avanço mais rápido nas capacidades e habilidades das crianças, 
principalmente no que diz respeito à criatividade frente à competitividade 

13 “Gamificando a sala de aula: experiências em turmas do infantil e ....” 8 out.. 2020, https://
periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/55677. Acessado em 16 mai.. 2022.
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e sua própria necessidade de sobrevivência. (MENDES; MENDES, 2020, 
p.311)14

Brincar consiste em uma prática cultural, construída de características 
históricas, sociais e regionais. Assim os jogos, as brincadeiras, as fantasias e a 
imaginação fazem parte da ludicidade. Nota-se que o jogo favorece a aprendi-
zagem e, com o intuito de unir o que é agradável para as crianças foi possível 
perceber que aprendem brincando e, dessa forma 

Os estudos de Piaget nos proporcionam a concepção de que os jogos não 
são apenas uma forma de desafogo o entretenimento para gastar energias 
das crianças, mas meios que contribuem para e enriquecem o desenvolvi-
mento intelectual... Os jogos segundo Piaget, tornam-se mais significati-
vos à medida que as crianças se desenvolvem, pois a partir da livre mani-
pulação de materiais variados, ela passa a reconstruir objetos, reinventar 
as coisas... o jogo em grupos gera direitos e deveres, sugere hierarquias de 
valores e exige do aluno identificação com o grupo, ao mesmo tempo em 
que mantém sua individualidade, aprendendo a sobreviver com indivíduo 
que convive e participa. (PETRY; QUEVEDO, 1993, p.35-36)

A sociedade intervém no desenvolvimento da criança, fazendo-a pensar 
sobre suas experiências e dificuldades, e por isso, é importante que a criança 
encare o educador como um mediador, aquele que enquanto ensina demonstra 
afeto, pois só através de uma ação socializadora e construtiva que a criança sen-
te-se segura para agir e desenvolver-se no mundo.

O brincar é essencial à criança que se revela de diversas formas buscando 
maneiras, contextos, símbolos, objetos, movimentos reveladores do sujeito que nos 
habita. Constitui auxílio na boa formação infantil nos aspectos emocional, intelec-
tual, social e físico. Vygotsky coloca que o brincar é uma atividade que estimula a 
aprendizagem, pois cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança:

O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança, a 
criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua ida-
de, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse 
maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, 
o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma 
condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento 
(VYGOTSKY, 1998, p.134-135)

Vygotsky ainda ressalta a importância da socialização para o desenvolvi-
mento cognitivo. De acordo com a teoria vygotskiana, o desenvolvimento cogniti-
vo não ocorre independente do contexto social e cultural. A interação da criança 
com os pais, com adultos com outras crianças, com o meio social em que convive 
é primordial para o desenvolvimento cognitivo e linguístico de qualquer pessoa.

14 “Gamificando a sala de aula: experiências em turmas do infantil e ....” 8 out.. 2020, https://
periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/55677. Acessado em 22 mai.. 2022.
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A gamificação além de ser uma metodologia que envolve a ludicidade, parte 
para algo além, pois estimula a experiência da aprendizagem uma vez que engaja 
os estudantes na busca de construção de conhecimento, colocando-os como pro-
tagonistas, desenvolvendo a autonomia e explorando os saberes. Essa estratégia 
permite tornar a aula mais instigante e colaborativa, não necessitando de grandes 
recursos para aplicá-la. A proposta só precisa ser planejada de forma eficaz, com 
os objetivos bem claros, e considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, na 
busca eficaz de construção de compreensão a respeito do objetivo traçado. 

Pesquisas de novas estratégias e metodologias para o planejamento de 
aulas auxiliam nos processos de aprendizagem, assim como ultrapassar práticas 
mais tradicionais de ensino que, na sua maioria, somente transferem informa-
ções, em uma ação mecânica, em que os estudantes só recebem, ao invés de 
construir, desenvolver e participar ativamente para exercitar suas habilidades. 
Sabemos das inúmeras dificuldades que as escolas públicas possuem quando se 
refere à tecnologia e recursos, porém hoje as informações estão sendo veiculadas 
com maior rapidez, mas o cenário educativo do país ainda não tem a disponibi-
lidade desses recursos. 

4. A Gamificação como estratégia de aprendizado no Ensino Fundamental

Nesse sentido, para o desenvolvimento de uma proposta gamificada, sa-
bemos que os recursos tecnológicos são de grande parceria, porém muitas pro-
postas podem ser desenvolvidas com outros artefatos. O uso das ferramentas 
digitais são umas das maneiras de se propor aulas gamificadas, pois para gamifi-
car utilizamos a dinâmica dos jogos além do lúdico, pois a intenção é aplicar em 
etapas na qual as construções de saberes vão passo a passo sendo alcançadas. A 
construção de saberes pode se tornar algo divertido e engajador, que coloque os 
estudantes em um processo que pode ser autônomo e criativo.  

Tendo como referências alguns artigos, constata-se que muitas escolas 
têm situações nas quais a implementação da gamificação no modelo digital e 
tecnológico, ainda encontra-se com dificuldades. Considerando essas impossibi-
lidades, buscou-se também observar as potencialidades e as dificuldades para a 
implementação dentro do ambiente escolar.  Sabemos que:

As práticas pedagógicas são ações que conduzem o professor, junto aos 
estudantes, a atuar nos processos de ensino e de aprendizagem. Entende-se 
que esses processos são interdependentes, sendo que um não se sobressai 
ao outro, ou seja, no momento em que o professor ensina, ele também 
aprende com o estudante, assim como, quando o estudante está apren-
dendo, está ao mesmo tempo ensinando o professor, numa relação recí-
proca e dialógica, uma via de mão dupla. Com isso, entendemos que essa 
relação entre estudantes e professores, por meio de processos de ensino 
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e de aprendizagem, expressa-se nas práticas pedagógicas.15(MARTINS; 
GIRAFFA, 2018, p.6)

Tendo como base o artigo “A Gamificação no processo educativo de estu-
dantes no Ensino Fundamental’ SILVA, 2020)’, que ocorreu em escolas da rede 
pública Municipal de Feira de Santana/BA, nos anos iniciais, em turmas do 4º 
e 5º ano. A abordagem metodológica para os estudos foi a pesquisa-aplicação, 
e os resultados revelam que a gamificação oportuniza aos professores a melho-
rar suas propostas curriculares. Os docentes envolvidos na pesquisa ainda estão 
em formação para reconhecimento do conceito da gamificação, o que coloca-os 
num processo de amadurecimento da aplicação. 

Os estudantes participantes dessa ação são sujeitos de classe social baixa. 
Estes educandos possuem facilidade e habilidade com redes de comunicação, po-
rém o uso é realizado efetivamente com instrumentos que estão nas escolas. Os 
professores utilizaram a gamificação para propostas de aprendizado, envolvendo 
conteúdos de ciências e linguagem, buscando o envolvimento e a motivação dos 
estudantes. É importante ressaltar a estruturação e a organização nesse processo.

Tendo como base essa pesquisa, referenciada no artigo, podemos concluir 
que apesar da mesma não ter sido concluída, por causa da pandemia, eviden-
ciou que a gamificação como processo educativo, trouxe contribuição e promo-
ção da aprendizagem e interação para os sujeitos. Destaco, desta maneira, que:

Nesse sentido, a presente investigação, que encontra-se em andamento, 
já aponta a utilização dos elementos dos game pelos alunos como uma 
contribuição positiva no desenvolvimento das habilidades cognitivas. No 
entanto, a intenção inicial dessa ferramenta pelos estudantes perpassa pelo 
divertimento e superação das tarefas propostas. (SILVA, 2020, p.5)

Outro ponto a considerar é que em alguns momentos a atividade torna-se 
uma competição conflituosa, em uma busca de maior envolvimento. Como o 
estudo encontra-se em andamento, espera-se que favoreça a aprendizagem e o 
engajamento dos envolvidos, e que a escola reflita e converse sobre os modelos 
de aprendizagem perpassados pela inovação (SILVA, 2020).

As contribuições mencionadas no artigo “Gamificando a sala de aula: 
experiências em turmas do infantil e anos iniciais do ensino fundamental” 
(MENDES; MENDES, 2020), compreendem um estudo descritivo, tipo relato 
de experiência, de abordagem qualitativa, que teve como público 24 alunos da 
Turma de Educação Infantil, e 28 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I. 
A experiência aconteceu em duas escolas públicas municipais, localizadas na 
região periférica da cidade de São Luís - MA, que atende em sua grande maioria 

15 “Possibilidades de ressignificações nas práticas pedagógicas ....” 15 jan.. 2018, https://periodi-
cos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8645976. Acessado em 12 jun. 2022.
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crianças de baixa renda.
No processo de implantação da gamificação utilizou-se uma rotina pré-

-estabelecida e recursos disponíveis na escola. Como os recursos eram escassos,  
buscou-se trabalhar a metodologia da gamificação de forma analógica, não ne-
cessariamente fazendo uso das mídias tecnológicas. Para a estratégia foi utiliza-
do um cartaz, que funcionava como um ranking, em que os estudantes recebiam 
medalhas e estrelas pelo seu desenvolvimento nos processos de aprendizagem. 
Vale mencionar que as turmas apresentavam elevado número de estudantes e 
estes, possuíam condutas preocupantes, ou seja, demonstravam indisciplina, ca-
minhavam constantemente e havia grande dispersão durante a aula. 

A experimentação na Educação Infantil foi bem aceita pelos educadores e 
houve um maior estímulo por parte das crianças nas tarefas, fato ressaltado por 
alguns pais, durante encontro com os educadores. Houve alguns contratempos 
que exigiam conversas, principalmente relacionados com vitórias e derrotas. Já 
na implementação no 3º ano do ensino fundamental, houve empolgação perante 
os percursos, percebeu-se a colaboração nos processos, interação e aprendiza-
gem. Os educadores relataram sua surpresa com o comportamento dos alunos 
durante a constituição da gamificação.

Os estudos relativos ao artigo “Possibilidades de ressignificações nas prá-
ticas pedagógicas emergentes da Gamificação” (MARTINS; GIRAFFA, 2018), 
é uma pesquisa, de cunho qualitativo, um estudo de caso, de caráter explora-
tório em que se investigou uma amostra de 21 professores (sujeitos de pesqui-
sa), de uma instituição de ensino privada, atuantes nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (Educação Básica).16

A experiência teve como instrumento de coleta de dados: questionário 
online, relato auto reflexivo e entrevista semiestruturada, em que a participação 
foi de 100% dos sujeitos. O experimento contou com formação continuada com 
os professores para que houvesse a conceituação teórica da gamificação, uma 
oficina com atividades aplicadas na prática e por fim um ciclo formativo de 
compartilhamento de experiências. Nos estudos pode-se apontar que os educa-
dores têm uma formação fragilizada, que não possui uma ligação com o con-
texto e um entendimento frágil do que significa de fato gamificar, uma vez que 
na pesquisa os professores relacionaram com o jogo em si, trazendo uma visão 
tradicional desse conceito. 

Gamificar atividades de maneira a proporcionar esta  aproximação requer 
do  professor  um  conjunto  de  habilidades  e  competências  que fazem 
parte daqueles habituados a jogar. Ou seja, além de ter hábitos de jogador, 

16 “Possibilidades de ressignificações nas práticas pedagógicas ....” 15 jan.. 2018, https://periodi-
cos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8645976. Acessado em 12 jun.. 2022.
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o docente terá de fazer a transposição didática disso para criar práticas pe-
dagógicas que aproximem os dois   mundos:   o   lazer do   estudo   formal. 
Logo, emerge   uma   questão   importante:   só professores jogadores teriam 
competência suficiente para gamificar práticas pedagógicas? Não, mas a pes-
quisa nos mostrou que aqueles que possuem tais experiências se mostram 
mais afetos a gamificar suas práticas.17 (MARTINS; GIRAFFA, 2018, p.24)

Outro aspecto relevante é que nos estudos os educadores na grande maioria 
não possuíam conhecimento acerca da gamificação. Salienta-se que para desen-
volver esta competência é fundamental um pensamento crítico articulado com a 
cultura digital, para possibilitar e promover uma educação emancipatória e cidadã.

5. Considerações finais

Podemos refletir sobre a gamificação como uma metodologia que ainda 
vem sendo estudada e discutida, mas que traz a oportunidade, tanto aos educa-
dores, quanto aos estudantes, de comprometimento, pois, os procedimentos de 
jogos atuam como uma maneira de construir e produzir saberes, trazendo a in-
teração, a interdisciplinaridade e a participação, espaços para a promoção destes 
saberes vinculados a conceitos escolares.

Os estudantes demonstram maior participação nas propostas analisadas, 
colocando-se como protagonistas na busca dos conhecimentos, o que promove 
a aprendizagem e diversas produções. Para que esta metodologia faça parte do 
mundo escolar, os professores precisam formação continuada para apropriar-se, 
refletirem sobre suas práticas e para que percebam as vivências como possibili-
dades de novas experiências, articulando os processos de aprendizado nas rela-
ções e desenvolvendo as competências necessárias atualmente. 

Nos estudos bibliográficos dos artigos referidos, pudemos constatar que 
a gamificação é uma metodologia que engaja positivamente os educandos nos 
processos de aprendizagem, possibilitando a promoção de saberes. 

Diante do exposto, considera-se que tais experiências foram ações inova-
doras nos ambientes aplicados. E, apesar de terem sido implementadas em 
um curto período, foram, de fato,intervenções transformadoras, que alcan-
çaram  seus  propósitos: a motivação, o  engajamento,  e  um  cenário  onde 
os alunos foram mais atenciosos e participativos, enriquecendo o processo 
de ensino e aprendizagem. (MENDES; MENDES, 2010, p.320)18

Ademais, os alunos demonstraram empolgação e envolvimento, assim 
como o engajamento e o interesse na busca do desenvolvimento das atividades 

17 “Possibilidades de ressignificações nas práticas pedagógicas ....” 15 jan.. 2018, https://periodi-
cos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8645976. Acessado em 16 jun.. 2022.

18 “Gamificando a sala de aula: experiências em turmas do infantil e ....” 8 out.. 2020, https://
periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/55677. Acessado em 16 jun.. 2022.
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propostas de maneira autônoma, o que contribui efetivamente para a aquisição 
de novos saberes. Outro fato que vale destacar é que para que este envolvimento 
e construção de saberes aconteça é imprescindível que o educador entenda e 
compreenda os procedimentos para a construção da gamificação em uma es-
tratégia pedagógica, ou seja, que esta atividade seja formativa com os avanços 
necessários para a promover a aprendizagem. 

[...] para a construção do modelo com intencionalidade educativa tratamos 
a gamificação como uma estratégia que permite o desenvolvimento de prá-
ticas pedagógicas, a partir de elementos típicos de jogos digitais, podendo 
levar o docente à reflexão-crítica e à autorreflexão sobre sua atuação, bem 
como a ressignificá-la. considerando elementos socioculturais que condicio-
nam nosso tempo histórico. (MARTINS; GIRAFFA, 2018, p.9)19

Propusemos, neste estudo, avançar, discutir e analisar se a gamificação 
poderia ser considerada uma inovação e se contribuiria para o processo de 
aprendizagem dos educandos nos anos iniciais. Assim, constatamos que quando 
ela é utilizada com intencionalidade pedagógica, fazendo uso de suas estratégias 
e metas, possibilita e auxilia nos processos de ensino e aprendizagem, uma vez 
que engaja, estimula e incentiva a participação dos educandos. 

Sabemos que nem todas as instituições possuem as ferramentas digitais, 
como também grande parte dos educadores entendem a metodologia como ape-
nas possibilitar jogos aos estudantes, o que de fato não condiz com o conceito da 
gamificação. Acreditamos que existe um longo caminho a ser percorrido nas insti-
tuições e na formação continuada dos educadores para, de fato, a gamificação de-
senvolver e facilitar a aprendizagem. Nos estudos analisados, constatamos que ela 
favoreceu os processos de aprendizagem, o entendimento de conceitos vinculados 
às aulas, compreensão de regras estabelecidas, a colaboração entre os pares, além 
de claro tornar a sala de aula mais atrativa, agradável e provocativa. Concluímos 
que é um desafio, ainda, para os docentes, o desenvolvimento da gamificação e a 
compreensão da construção de suas etapas e processos, porém com estudo, forma-
ção continuada, incentivo das gestões e recursos digitais é uma metodologia que 
tem muito a agregar no conhecimento e na aprendizagem dos estudantes. 
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A CULTURA SOCIAL COMO CONSTITUINTE NO 
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

Kelma Alves Lima1

Scotney Alves Lima2

1. Introdução

É inegável que todos os indivíduos possuem uma cultura. A cultura é 
elemento atuante na vida do ser humano e no século XXI não podemos falar em 
educação sem acolhimento de cultura. A cultura dos alunos fomentada dentro 
da sala de aula contribui para uma inovação da didática e variações nas práti-
cas docentes, à saber que o convívio sócio cultural dos discentes contribuem na 
construção de conhecimentos e saberes pedagógicos. 

É sabido que as escolas são produtoras de uma cultura específica, 
estruturadas nos currículos, ou seja, os conteúdos programados. Sendo assim 
é importante que as escolas também sejam vistas como espaço para compor-
tamentos culturais, que advém das vivências dos alunos com seus familiares, 
grupos sociais externos à escola, hábitos, valores e crenças.

O desafio é colocar nas metodologias de ensino-aprendizagem novas 
abordagens pedagógicas como cultura de envolvimento nas escolas. A cultura 
social aliada às práticas de ensino favorece os meios educacionais à um propó-
sito maior de formação continuada para os alunos, tornando a aprendizagem 
mais significativa e em contato com a realidade dos quais estão inseridos, assim 
favorecendo um ambiente em que a cultura contribua não só para saberes peda-
gógicos, mas para que também a escola seja um espaço em que todos possam 
denotar suas ideias sem receios de apontamentos. 

Dessa forma faculta que os alunos sejam protagonistas de seus próprios 
conhecimentos. Isso implica dizer que as bagagens culturais podem ser aprovei-
tadas nas práticas pedagógicas, segmentando a interdisciplinaridade nos currí-
culos escolares. 

1 Especialista em Educação Infantil, pela Faculdade Educacional da Lapa –FAEL, Pedago-
gia-Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas-UFAL. E-mail:kelmaalveslima@
homail.com.

2 Graduando em Letras-Língua Portuguesa Licenciatura, pela Estácio de Sá. E-mail: limas-
cottmusic@gmail.com.
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2. O meio sócio-cultural na construção do conhecimento 

A formação do homem se fundamenta na sua cultura, isso quer dizer que 
a sua linguagem e seus comportamentos advém inicialmente do meio ao qual 
o indivíduo está inserido, portanto é um processo histórico de construção de 
identidade. Libâneo, (2010, p. 30), diz que a Educação é o conjunto das ações, 
processos, influências, estruturas, que intervêm no desenvolvimento humano de 
indivíduos e grupos na sua relação ativa como o meio natural e social, num de-
terminado contexto de relações entre grupos e classes sociais”. Assim as práticas 
sociais nos meios educacionais, convidam o aluno a um conjunto de saberes e 
manifestações culturais, os tornando agentes do seu processo de aprendizagem.

É nesse panorama que educadores devem caminhar na busca de novos 
horizontes, e ensinamentos que abrangem propósitos que venham capacitar o 
educando, ao pensamento crítico- social, para que nessa troca de conhecimen-
tos, o aprender se envolva na afetividade e consciência de bem-estar coletivo. 

É nessa perspectiva que partimos das tensões da cultura social dos alunos 
para o interior da escola contribuindo para o campo pedagógico. Forquin (1993, 
p. 12), lembra que cultura é “um patrimônio de conhecimentos e de competên-
cias, de instituições, de valores e de símbolos, constituído ao longo de gerações 
e característico de uma comunidade humana particular, definida de modo mais 
ou menos amplo e mais ou menos exclusivo.”. 

Nessa direção é que se faz necessário que pensemos em um currículo que 
inclua a diversidade cultural como componente de formação do indivíduo, as-
sim é possível obter um espaço onde as manifestações culturais sejam discutidas, 
respeitadas e incorporadas no processo de ensino aprendizagem.

Num pensamento positivo e crítico de relações sociais e culturais na edu-
cação, podemos estabelecer modos de formação e abordagens pedagógicas, le-
vando em conta os processos comunicacionais nessa relação de ensino-aprendi-
zagem. É crucial entendermos que os educandos encaminhados nesse panorama 
de realidade cultural, perpassam naturalmente suas condições favoráveis e des-
favoráveis, para que os docentes no seu planejamento abordem projetos dura-
douros no caminho dessa aprendizagem e conhecimento fundamental para a 
atuação dos nossos alunos. 

Todo ser possui seu próprio conhecimento podendo assim serem assis-
tidos de forma gradual e efetiva, sendo implantadas nas metodologias educa-
cionais.  Assim, “a escola, mais que um processo de socialização, torna-se um 
espaço de sociabilidades, ou seja, um espaço de encontros e desencontros, de 
buscas e de perdas, de descobertas e de encobrimentos, de vida e de negação da 
vida”. (GUSMÃO, 2000, p. 20). Nesse cenário devemos examinar as políticas 
educacionais para que os currículos escolares tenham pensamentos transversais 
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de suas práticas pedagógicas. 
O sujeito como educando dentro do fundamento formal e informal esta-

belecem aprendizagens, como forma fragmentada nos seus conceitos. Conceitos 
esses importantes e aplicáveis na educação, de maneira coletiva e popular. 

A cultura dentro da sala de aula enriquece os discentes, de modo a subs-
tanciar o processo de socialização, interação, respeito, além de ampliar o conhe-
cimento cultural e desmistificar culturas preconceituosas.

É mais do que um ato de compreender quem somos; é um ato de reivin-
dicação de nós mesmos a partir de nossas identificações culturais sobre-
postas e de nossas práticas sociais, de forma que possamos vinculá-las à 
materialidade da vida social e às relações de poder que as estruturam e as 
sustentam. (MCLAREN, 2000, p.2) 

Desse modo a sociedade ampliada para um futuro promissor de novas 
expectativas, baseadas na realidade cultural do educando, dentro do contexto 
de cultura de realidade de vida, sustenta os meios pedagógicos disponibilizando 
interação social culturalmente fomentada nas abordagens rudimentares, trans-
formando-as em capacidades formativas funcionais. 

Seria injusto não estabelecer modos discursivos e fundamentalistas na 
proporção dos alunos de forma cultural. As políticas pedagógicas levando em 
consideração seus problemas sociais, incluem soluções abrangentes verificadas 
na formação continuada dos nossos alunos.

Os currículos escolares do século XXI caminham numa evolução posi-
tivista, implicando melhorias relevantes aos métodos tradicionais. As práticas 
pedagógicas na perspectiva dessa evolução para um olhar cultural, corroboram 
para melhorias no processo de aprendizagem, assim como também na relação 
professor-aluno e família escola. 

E levam a um segmento criativo de relações de interação e participação 
entre os mesmos ali centralizados.

A cultura se constitui como métodos de abordagens, transparências de inte-
resses e valores que se manifestam sobre vários grupos sociais. Esses conjuntos de 
saberes e informações contribuem para práticas intrínsecas e extrínsecas, capazes 
de modificar o indivíduo permitindo a ele grandes realizações e inclusão social.

Pensando nisso, não se pode mais descentralizar cultura da educação e 
nem escola de cultura. As diversidades culturais estão presentes na sala de aula. 
O educador nutrido dessa condição poderá compor maiores níveis de ensino-
-aprendizagem e melhores possibilidades de formação.

A cultura constituída no ambiente escolar coopera para a ideia de um 
lugar e fonte nos processos formativos, sendo papel principal na consciência de 
ensinar e aprender. 
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Para Candau (2003) “cultura é um fenômeno plural, multiforme que não é 
estático, mas que está em constante transformação, envolvendo um processo de 
criar e recriar. ”. O histórico de vida cultural perpassa linearmente na construção 
do conhecimento e busca pela verdadeira identidade. É muito comum vermos 
as escolas inserindo conteúdos programáticos aos seus educandos, esquecendo 
a forma de agir e conviver, sobre fatos escolares internos onde os externos se dis-
sipam. “A diversidade cultural é a riqueza da humanidade, para cumprir tarefa 
humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas.” 
(GADOTTI, 2001, p.119). 

Portanto, abordar as diferenças culturais em sala de aula é enriquecem 
os currículos, buscando disseminar o sentimento de respeito às diversidades e a 
união de outras culturas no convívio plural em cada singularidade. 

O indivíduo inserido em sala de aula sobre argumentos humanitários den-
tro de sua cultura, resplandece a educação primordial das pessoas, transforman-
do assim as escolas num ambiente sociocultural e de apoio a essas diferenças.

O cotidiano da escola permite viver algo da beleza da criação cultural hu-
mana em sua diversidade e multiplicidade. Partilhar um cotidiano onde o 
simples “olhar-se” permite a constatação de que são todos diferentes traz 
a consciência de que cada pessoa é única e, exatamente por essa singulari-
dade, insubstituível (PCN, 2001, p. 53)

Nesse contexto, levando para dentro da sala de aula essas características 
diversificadas, transfere às metodologias tradicionais, uma nova roupagem de 
procedimentos, engrandecendo seus currículos, inserindo a eles novas propostas 
que incluam a cultura dos alunos como atividades. 

O professor ainda encontra grandes dificuldades dentro da escola em im-
plantar os seus planejamentos e abordagens. Mas é no caminho da compreensão 
social que essa ponte cultural alimenta as grades curriculares. Assim, Candau 
(2003, pag. 157) afirma: “Será necessário que o docente se disponha e se ca-
pacite a reformular o currículo e a prática docente com base nas perspectivas, 
necessidades e identidades de classes e grupos subalternizados”. 

No âmbito escolar são inúmeros conflitos que os professores precisam 
enfrentar, por isso a importância de ser professor pesquisador com a junção da 
formação continuada, somada aos projetos pedagógicos que tem o papel de es-
timular e gerar novos pensamentos transversais, e levar aos alunos um conheci-
mento multicultural.

A reflexão colaborativa em cada aluno, representa por si só, grandes 
transformações intuitivas em assimilação do conhecimento. Nesse contexto o 
docente deve promover por meio de atividades a interação dos aprendizes, ofere-
cendo como objeto de conhecimento a interação com o outro de forma laboral, 
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de modo a proporcionar um novo mundo sob formas diferentes de enxergar e 
respeitar o outro. 

O sujeito como educando dentro da sala de aula deve sobretudo ser assis-
tido de forma lúdica, não como reprodutores, mas sim como protagonistas do 
seu próprio conhecimento, podendo assim praticar o envolvimento voluntário 
de novas expectativas baseadas na realidade de suas potencialidades, habilidades 
e sonhos. 

Dessa forma os professores ao apresentar métodos alinhados à educação 
contemporânea, reparam seus valores fundamentais. Resgatam no seu interior 
perspectivas globalizadas nesse processo participativo, na sociedade como ar-
gumentadores diretos pelos direitos de escolha e sujeitos envolvidos no mundo 
solidário, culturalmente assistidos e impulsionados a vida híbrida e participativa 
na educação.

3. A integralidade nas práticas docentes 

As práticas educativas se fazem no contexto social e sobretudo cultural, 
na forma de universalidade, integralidade das coisas que regem o dia a dia. 
Portanto o educador como mediador do conhecimento, advém das experiências 
vivenciadas mediado pelo outro, tornando-se assim docentes capazes de mo-
dificar os métodos para um alcance significativo nas instituições educacionais. 
Freire, (1991, p. 58), aponta que: “ ninguém nasce educador ou marcado para 
ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, perma-
nente na prática e reflexão da prática”. Nesse processo participativo e reflexivo 
das vivências sociais e referências culturais, os educadores adquirem essa prática 
uns com os outros. 

É na realidade de nossos alunos que criamos alicerces sólidos e 
contribuímos como um conjunto de hábitos e crenças que são pertinentes ao 
nosso processo de formação, particularizando um domínio sólido, domínio 
esse que forma o indivíduo permitindo a ele grandes realizações e experiências 
culturais para uma mediação firme e infinita.

É solidificando os meios sociais e culturais como práticas docentes, que 
podemos interligar crenças, raças, etnias, todos envolvidos nesse processo parti-
cipativo, visando comportamentos e ações educativas para uma unidade signifi-
cativa nas instituições educacionais formais e informais. 

Entretanto, os meios sociais e culturais como referências pedagógicas ele-
vam os alunos a manifestarem seus pensamentos reais e cooperação informacio-
nal no crescimento das escolas. 

Todo modo de agir, pensar, se comportar, tirar conclusões coletivas e indi-
viduais, estabelecem aprendizagens culturais. 
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Os alunos trazem involuntariamente suas vivencias para dentro da sala de 
aula. Sua forma comportamental, ideologias e forma se ser e agir. A escola tem 
o papel de ser palco para essa multiculturalidade. 

Dessa forma (Bonazzi, 1980, p.82) discute que: “Não existe nenhum aspec-
to da vida humana que a cultura não toque e altere o modo como os indivíduos 
se expressam (incluindo demonstrações de emoções). A forma como pensam, o 
modo como se movem, como resolvem os problemas”. Assim, devemos pensar 
escola como um espaço onde trocas culturais devem acontecer de forma natural, 
gerando conhecimento mutuo e construção de relações, e para isso acontecer um 
professor deve proporcionar um ambiente favorável para essa propagação. 

Sobretudo possibilidades de aprender juntos, respeitando cada diversida-
de, incluindo projetos praticáveis, elementos funcionais na sala de aula, promo-
vendo discursões e debates voltados a valorização de culturas. 

A cultura faz parte da história da humanidade, não há sujeito sem cul-
tura. As historicidades de seus costumes e crenças definem seus componentes 
comportamentais e de razão social. Não há educação consistente sem inclusão 
da cultura nos meios educacionais. Dessa forma patrimônios históricos da hu-
manidade se estabelecem através da cultura. 

A escola tem como papel fundamental nesse processo, visando todas as 
camadas sociais para rompimentos de preconceitos nos seus meios funcionais da 
informalidade e formalidade escolar. Tal como a linguagem dinamizada e diversi-
ficada nessas abordagens aplicáveis à formação continuada dos nossos discentes. 

Desse modo a linguagem dinamizada dos alunos ramificam as salas de 
aula sobre rompimentos tradicionais, sustentando-se em desfechos multicultu-
rais no dia a dia de cada um. Levam à escola a costumes e várias formas de 
comunicação, sobretudo práticas vivenciadas em suas comunidades. 

A escola como centro de educação apropria seus modos discursivos aos 
métodos para uma aprendizagem solidificada nas dimensões culturais linguísti-
cas e de comportamento. Paulo Freire, a partir dos anos 60, defendia a alfabeti-
zação sobre o levantamento vocabular de cada grupo. Essas camadas populares 
munidas de tamanha riqueza seria ponto de partida às abordagens pedagógicas. 
Assim, Freire tornou-se conhecido pelo método como pilar: “Palavras gerado-
ras”. A afirmação da necessidade no processo educativo, dialogar com as cultu-
ras e gerar conhecimento partindo das referências dos educandos.

A cultura dos mesmos gera argumentos e esqueletos de projetos para ob-
tenção de conteúdos geradores de informação e estímulo ao sucesso educacional. 

A cultura em sala de aula pode ser um agente estimulador nos educan-
dos, podendo assim transformar seus efeitos educacionais em novas propostas 
sociais interdisciplinares na formação dos mesmos. Esse estímulo cultural pode 
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envolver os alunos favorecendo-os aos seus componentes socializadores e uma 
aceitação das diferenças em seus meios. É nas camadas sociais que eles conhe-
cem as diferenças e aprendem a conviver com elas sobre domínios culturais. 

O bem-estar coletivo, o desenvolvimento contínuo, na educação: primá-
ria, fundamental, média e superior. Transpondo a cultura em metodologias tra-
dicionais, trazemos grandes possibilidades de uma formação desafiadora para 
novos conhecimentos e aceitação de diferentes costumes e crenças. Isso implica, 
informação, comunicação, desafios na educação onde a contemporaneidade nos 
aplica, à resolução de problemas caracterizando grandes realizações para ativi-
dades lúdicas e produtivas. 

Nossa sociedade ampliada para uma educação cultural, desafia os profes-
sores a novas propostas, onde a tecnologia também se estabelece, propondo pon-
tes culturais como referências pedagógicas, levando os educadores ao processo 
participativo, visando os educandos como maiores autores do conhecimento e 
coparticipantes dessa condição de: educação sociocultural e multicultural. 

4. Considerações finais

Conforme o exposto salientamos que a cultura é constituinte fundamental 
no processo de aprendizagem dos alunos em formação. A inserção da cultura 
social na escola implica em formar cidadãos que entendam que não existe uma 
única cultura, ou uma cultura certa e errada, mas que as escolas façam justa-
mente o papel de desmistificar essa ideia.

Assim a cultura deve ser entendida como importante participação no pro-
cesso de aprendizagem. É valido lembrar, que ela não só facilita a socialização, mas 
também abre um leque de discussão entre diferentes saberes no âmbito escolar.

Não desonerando o papel da escola que é socializar conhecimentos, mas 
ao professor como prudente mediador, cabe o dever de planejar e inserir em 
suas propostas pedagógicas, às diferentes formas de socialização dentro da sala, 
incluindo a socialização de culturas. Sendo assim se faz necessário a capacitação 
do professor para que de fato haja mudança e um novo olhar sobre cultura na 
sala de aula. 

O educando como ser crítico, sobrepõe-se às problemáticas do mundo 
de forma natural utilizando suas habilidades intrínsecas de interação e parti-
cipação. As diversidades culturais como constituinte de formação, unem suas 
singularidades, pluralizando seus costumes e histórias.

Dessa forma a cultura deve ser compreendida como uma diligencia que 
nutre o processo de ensino por essa municiar artifícios a serem discutidos dentro 
da sala de aula.

Contudo, se faz necessário deixar para trás um currículo tradicional que 
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ainda perduram em algumas escolas, que como consequência ocasionam e re-
produzem desigualdades sociais ao impor culturas padrões. De acordo com 
Candau (2003),

Para todos (as), uma ação docente multiculturalmente orientada, que en-
frente os desafios provocados pela diversidade cultural na sociedade e nas 
salas de aulas, requer uma postura que supere o “daltonismo cultural” 
usualmente presentes nas escolas, responsável pela desconsideração do 
“arco íris” de culturas com que se precisa trabalhar. 

É necessário que pensemos cultura na escola não só como datas 
comemorativas e culturas tradicionais populares, mas como fonte preciosa que 
subsidiam o processo de ensino aprendizagem.

Por fim, a cultura deve ser entendida como parte indispensável no proces-
so de ensino, sendo incorporadas nos currículos escolares, bem como em proje-
tos e atividades pedagógicas rotineiras, afim de promover a socialização entres 
os educados e desmitificar qualquer tipo, ou forma de preconceito. 
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JOVENS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS 
PERIFÉRICAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Maria Matilde Favoni Fallara

1. Introdução

Este trabalho destina-se a investigar se uma parcela de alunos egressos da 
Educação Infantil, concluintes das turmas de seis anos, da Escola Municipal de 
Educação Básica Maria Inês Fávero de Oliveira, no ano de 1999, tiveram acesso 
ao Ensino Superior.

Considerando as especificidades da clientela por se tratar de uma escola 
localizada na periferia da cidade de São Bernardo do Campo e supondo encon-
trar esses jovens, decorridos todos esses anos, pretendeu-se elencar quais fatores 
impediram ou facilitaram os mesmos no progresso de sua trajetória acadêmica.

Por meio da análise da pesquisa realizada com oito jovens traçou-se um 
perfil sócio- econômico e de preferências profissionais dos mesmos, bem como 
suas expectativas quanto à continuidade dos estudos.

O estudo se ancora na afirmação de Pierre Bourdieu sobre o papel de 
reprodução social da escola

“(...) a escola agrava, por assim dizer, as desigualdades que têm origem nas 
posições ocupadas pelos indivíduos no espaço social, ela o faz, justamente 
por privilegiar a cultura dominante, ao valorizar relações com os conhe-
cimentos associados aos padrões de elite, ao construir e favorecer modos 
de avaliação cujos critérios também repousam sobre distinções sociais¨ 
(Apud CATANI, 2007, p. 17).

Conforme abordado por Fernando Costa (2011), faz pouco tempo que o 
Ensino Superior sofreu expansão. Na década de 90, percebe-se aumento do aces-
so dos jovens a esse nível de ensino, no entanto, dados do IBGE, revelam que só 
13% cursam o Superior. Esse índice é ínfimo, se comparados com a Coréia do 
Sul, onde esse percentual é de 60%. Apenas 9% da população brasileira concluí-
ram esse de nível de ensino.Essa pesquisa, que não tem pretensões de represen-
tatividade por se tratar de um trabalho exploratório, tenta revelar se a clientela 
citada faz parte dessa estatística. Caso contrário, quais os entraves que frearam a 
trajetória acadêmica desses alunos, se ainda há o sonho de cursar uma universi-
dade e o que o Superior representa para esse jovem.
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Por meio do apontamento dos dados, observamos se eles se enquadram 
nesse universo ou se foram excluídos pela cultura dominante e pela própria si-
tuação desfavorecida econômica e socialmente de que são vítimas.

A investigação do ingresso no Superior, proposta nesse trabalho, vem 
relatada na primeira parte do estudo por meio de um panorama sobre como 
atualmente está estruturado esse nível de ensino no Brasil e as propostas para 
a democratização do acesso a todos, explicitando as medidas governamentais 
específicas ao aluno com menor poder aquisitivo.

Na sequência, apresentamos referências da clientela investigada, como 
encontramos os ex-alunos, depois de passados doze anos, como é a localidade 
onde vivem e que tipo de instrumento de coleta utilizamos para abordá-los.

Por último, ilustramos por meio da tabulação dos dados coletados, o perfil 
dos jovens que participaram da pesquisa, mostrando um pouco de sua trajetória 
acadêmica, sua origem sócio-cultural, econômica e suas expectativas em relação à 
possível conclusão do Ensino Superior. Se há expectativas em cursar uma univer-
sidade pública e a influência da família durante o percurso acadêmico.

2. Breve panorama do Ensino Superior no Brasil (da institucionalização 
às questões atuais)

Em l96l, a Lei Capanema permitiu a todos os alunos do Ensino Médio 
ingressar no nível superior, por meio de concurso vestibular classificatório. Isso 
gerou a necessidade do governo ampliar o número de vagas para atender a de-
manda. No entanto, ao invés de investir nas universidades públicas, optou por 
ampliar a rede privada de ensino superior (SPARTA; GOMES, 2005, p.47).

Os indicadores da educação escolar no Brasil, segundo Oliveira e colabora-
dores (2008), deixam claro que o acesso à Educação Superior no Brasil, é um tema 
polêmico visto que a elite sempre manteve a manutenção do prestígio de seus di-
plomas, inibindo o acesso às camadas populares que lutam pela ascensão social..

Hoje, isso não é diferente, os estudantes com condições desfavorecidas 
economicamente estão aptos a obter menos sucesso na vida acadêmica e muitas 
vezes nem chegam a completá- la (PEREIRA; PASSOS, 2007, p.20).

Na década de 70, percebe-se aumento do acesso dos jovens ao nível 
Superior de Ensino, em decorrência da referida expansão do Ensino Médio, 
porém em condições contestáveis. Isto porque, o desenvolvimento do Ensino 
Superior no Brasil, quando criado, não tinha o intuito da produção do conhe-
cimento e até hoje, muitos cursos, dão ênfase na profissionalização e preparo 
técnico dos alunos (SPARTA; GOMES, 2005, p.47).

Para Wilson Mesquita de Almeida (2007), mesmo ingressando nesse nível 
de ensino, os estudantes continuam marginalizados na maioria das situações, 
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seja pelo pouco entendimento do conteúdo tratado, dada sua reduzida bagagem 
cultural, por dificuldades em cumprir o roteiro de atividades, dada a necessidade 
de trabalhar para seu próprio sustento e/ou da família. Ainda, por não poderem 
abarcar uma série de compromissos que dependem de custeio financeiro como 
livros, transporte, alimentação, internet, etc.

A entrada do jovem pertencente à classe popular no Ensino Superior, 
mesmo que expandida, ainda é muito tímida, isso para famílias que contam com 
renda de até dois salários mínimos (PEREIRA; PASSOS, 2007).

Pierre Bourdieu evidenciou a problemática das desigualdades educacio-
nais nos anos de l960. Segundo Samara Cristina Silva Pereira e Guiomar de 
Oliveira Passos (2007), Bourdieu relata que o sistema de ensino agiria de ma-
neira “natural” sobre os estudantes. No geral, os que estão em condições eco-
nômicas vantajosa; estão aptos a se saírem melhor durante a jornada acadêmica 
tendo maiores chances de ingressar no ensino superior em comparação aos que 
estão em desvantagens econômicas.

Segundo Laura Capriglione (2005), os colégios que mais colocam alunos 
nos cursos superiores são os particulares. O campeão de aprovação nos cur-
sos mais concorridos da USP em 2005, foi o Colégio Bandeirantes, seguido do 
Etapa e Objetivo. A carga de horas-aula oferecida nessas instituições passa de 
1200 horas-aula por ano, 40% a mais do que é oferecido nas escolas públicas 
regulares (não-técnicas). Um concorrente à vaga de Medicina, naquele ano, teve 
de deixar para trás 30 outros candidatos. Tendo como parâmetro a mensalidade 
do colégio Palmares em São Paulo, que chegava a R$ l520, uma família chegaria 
a gastar em torno de 60 mil reais para financiar, além das mensalidades, tudo o 
que mais envolve a vida escolar.

Sendo assim, o Ensino Superior ainda é uma utopia para a maioria dos 
jovens brasileiros.

Explicitamos agora, como se apresenta o formato do Ensino Superior no 
Brasil atualmente e como ocorreu essa composição.

A partir da década de 90, a aprovação da Lei 9394, fortaleceu a coorde-
nação política da educação nacional, inserindo no sistema de ensino, o sistema 
de avaliação em larga escala e diretrizes curriculares que promoveram diversifi-
cação, diferenciação e rápida aceleração de oferta do ensino superior em decor-
rência do aumento de demanda nesse nível de ensino (OLIVEIRA et al, 2008).

Para Afrânio Mendes Catani et al (2008), o vestibular, que passa de eli-
minatório para classificatório aparece como parte estratégica para ampliar os 
mecanismos de acesso ao nível superior. O aumento do atendimento à educação 
básica e a expansão do Ensino Médio repercutem como fatores desencadeantes 
pela maior procura do Ensino Superior.
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Atualmente, as Instituições de Ensino Superior (IES), (CATANI, 2008, 
p. 2), apresentam-se como públicas e privadas, do ponto de vista jurídico. Do 
ponto de vista acadêmico, classificam-se em universidades, centros universitá-
rios, faculdades integradas, instituições superiores ou escolas superiores, centros 
de educação tecnológica e os institutos superiores de educação, destinados à 
formação de professores.

Uma vez que o governo passa a não dar conta de ofertar escolas públi-
cas que contemplem a procura pelo ensino superior, por meio da Constituição 
de 1998, a educação passa a contar com a possibilidade da educação com fins 
lucrativos. A partir da década de 70, segundo José Marcelo Biagioni Baroni 
(2010), as instituições particulares passaram a ofertar maior número de vagas 
nesse nível de ensino.

Segundo o CENSO da Educação Superior de 2004, as Instituições de 
Ensino Superior privadas representavam 88,87% do total das IES do país.

O CENSO elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2004 (CATANI, 2008, p. 3), mostrou que 
71,7% dos alunos matriculados no ensino superior, frequentavam escolas privadas.

Um dos fatores que favorecem a procura pelas IES privadas é a oferta de 
cursos no período noturno, que atendem o estudante que necessita trabalhar.

No intuito de ampliar a oferta de vagas no Ensino Superior aos estudantes 
provenientes de escolas públicas, o governo promoveu ações como o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI), sistema de cotas para negros e índios e 
para jovens vindos das camadas mais pobres da sociedade1.

Salientamos aqui, como é a oferta de cursos e níveis da educação superior 
ofertados no país.

Cursos sequenciais (de formação específica e de complementação de es-
tudos); cursos tecnológicos; cursos de graduação; cursos/programas de 
pós- graduação, incluindo especialização, mestrado (acadêmico e profis-
sional) e doutorado; cursos de extensão, oferecidos nos níveis de Iniciação, 
Atualização, Aperfeiçoamento, Qualificação, Requalificação Profissional 
e outros. Além desses cursos e etapas da educação superior, é preciso lem-
brar ainda dos chamados cursos emergenciais para a formação de profes-
sores e dos cursos nas modalidades de ensino semipresencial e a distância, 
que vem tendo grande ênfase nas políticas educacionais na última década 
(CATANI, p. 3, 2008).

Movimentos sociais e até o Relatório 19392-BR-Brazil: Higher Education Setor 
Study, publicado pelo Banco Mundial, apontam para uma preocupação na demo-
cratização do acesso e inclusão dos jovens na educação superior. Para que isto ocor-
ra esses movimentos sugerem mudanças na estrutura desse nível de ensino como 

1 Essas medidas serão melhor detalhadas no decorrer do trabalho.
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a ampliação de cursos noturnos nas universidades públicas, revisão do sistema de 
vestibular, flexibilização dos currículos e até a instituição do pagamento de mensali-
dades facilitando maior autonomia das universidades, além da ampliação da educa-
ção à distância (OLIVEIRA; CATANI; HEY; AZEVEDO, 2008).

O Ensino Superior ainda representa polêmica social, pois na perspectiva 
da parcela mais bem sucedida da população, serve para permanência do “status 
quo”, enquanto às massas esse nível de ensino pode significar formação profis-
sional e inserção no mercado de trabalho, visando melhorias nas condições de 
vida do indivíduo e ascensão social.

Apesar do ingresso no ensino superior ter aumentado nos últimos anos, 
dados apontam que esse aumento não reconhece os menos favorecidos social-
mente incluídos nesse percentual. Sobretudo esse aumento tem se dado no setor 
privado e vem representado pelos mais ricos da população, segundo Afrânio 
Mendes Catani et al (2008).

Como construir um caminho de maior expansão de oferta, se ainda nos 
baseamos no critério da seletividade tão desigual entre ricos e pobres?

Supõe-se que os ricos podem pagar bons colégios e cursinhos pré-vesti-
bulares. Os pobres, no entanto, disputam os mesmos testes classificatórios que 
os ricos para cursos com poucas vagas, muitos candidatos e pouco preparo em 
relação aos ricos, além daquele oferecido pelas escolas públicas de onde vieram.

Nesse cenário prevalece a hegemonia das elites que sempre ficam com os 
cursos considerados de maior prestígio como Medicina, Engenharia, Direito, 
Arquitetura, etc. (REVISTA, 2008).

O atual panorama educacional não traz intenções de ampliar o atendi-
mento no nível superior, nem com a construção de novos estabelecimentos de 
ensino, nem com a aplicação de mais recursos financeiros.

O que se vê é a tentativa de articular os currículos para adequar os cursos 
com as demandas do mercado de trabalho e controlar a educação superior por 
meio de avaliações de larga escala. Afinal, sobre os diplomas, Bourdieu reflete 
“(...) os diplomas estabelecem valores para seus detentores e valores em dinhei-
ro, que podem ser trocado no mercado de trabalho.” (BOURDIEU, p. 19 apud 
CATANI, 2007).

O ex- Ministro da Educação Fernando Haddad, defendeu em seu discurso de 
despedida da pasta, que o futuro do país não se faz com petróleo e riquezas mine-
rais, mas sim com “educação, ciência, tecnologia e inovação” (HADDAD, 2012).

Para isso, alternativas têm sido pensadas para diminuir a exclusão de alu-
nos no ingresso ao Ensino Superior, resta saber se estão sendo efetivas.

O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), apesar do vários proble-
mas que tem enfrentado, tem se firmado a cada ano para avaliar milhões de 
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jovens e apresenta um formato que permite ao candidato uma visão mais abran-
gente das disciplinas do Ensino Médio à maneira conteúdísta abordada pelos 
vestibulares tradicionais (BARONI, 2010).

Alguns estudiosos consideram que o jovem que tem bom desempenho no 
ENEM é o mesmo que tem bom desempenho no vestibular. Portanto sua im-
portância se resumiria à possibilidade de uma reorganização dos currículos do 
Ensino Médio, propiciando um maior entendimento dos conteúdos ministrados, 
além de servir como seleção para universidades federais e algumas privadas.

O ENEM procura avaliar o desenvolvimento do estudante durante toda 
sua formação em uma única prova, além de analisar uniformemente os estu-
dantes de todo país, remodelando os conteúdos trabalhados no Ensino Médio, 
porém ainda não é garantia de acesso (BARONI, p. 100, 2010).

O PROUNI, é a compra de vagas pelo governo federal no ensino superior 
privado, beneficia ambos envolvidos. As escolas privadas cobrem a ociosidade 
de sua estrutura e se isentam de algumas cobranças fiscais. Ao mesmo tempo 
beneficia os alunos que tenham renda específica para o Programa, que sejam 
egressos de escolas públicas e tenham prestado ENEM (OLIVEIRA; CATANI; 
HEY; AZEVEDO, 2008).

O Artigo do jornal (2012), aborda a questão comercial a que está lançada, evi-
denciando que o ensino superior preocupa as autoridades federais. A Anhanguera 
Educacional está sendo investigada pelo Ministério da Fazenda. O objetivo é apurar 
se há monopólio do Ensino Superior por parte da instituição, pois só no Grande 
ABC ela adquiriu em pouco tempo quatro grandes faculdades da região.

A Anhanguera tem faturamento superior a R$ 400 milhões por ano. Se 
for comprovado o monopólio, ela deverá se desfazer do patrimônio adquirido, 
no entanto, mesmo antes de contar com a conclusão da justiça, já demitiu 348 
professores das faculdades que comprou (DIÁRIO GRANDE ABC, 2012).

Algumas instituições de ensino têm oferecido isenção nas taxas de inscri-
ção para alunos com falta de recursos financeiros, comprovada a renda per capita 
exigida pela instituição, como a FUVEST, UNICAMP, VUNESP, porém essas 
instituições nem sempre são procuradas pelas camadas mais pobres da população.

Para Baroni (2010), o cursinho pré-vestibular popular é outra opção para 
preparar pessoas menos favorecidas economicamente para o ingresso na facul-
dade. Pouca divulgação, difícil acesso e pouco índice de aprovação em universi-
dades públicas são entraves dessa proposta.

Os cursos à distância e semipresenciais também têm se destacado ultimamen-
te como boa solução para aqueles que não têm tempo disponível para os estudos, 
muitas vezes pela necessidade de dedicação ao trabalho (CATANI, p. 3, 2008).

Em resposta a e-mail enviado à presidente da República Dilma Rousseff, 
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segundo publicação no Diário do Grande ABC (2012), esta afirmou que está 
mudando o perfil das universidades federais, além de ampliar o atendimento de 
139 mil vagas, em 2007 para 243 mil em 2012. E uma de suas preocupações é 
com alunos com menos recursos. Para esses, a prioridade é ofertar maior núme-
ro de vagas noturnas, para que o aluno possa trabalhar durante o dia. A outra 
proposta, o PROUNI está concedendo, em 2012, 1 milhão de bolsas para alunos 
que necessitam do horário noturno.

Outro programa criado pelo governo para facilitar o ingresso ao ensino 
superior é o FIES (Financiamento Estudantil), as vantagens são os juros me-
nores que a inflação e o aluno só começa a pagar após a conclusão do curso 
(DIÁRIO GRANDE ABC, 2012).

Segundo Afrânio Mendes Catani et al (2008), as cotas para etnias criadas 
para favorecer alunos egressos do ensino público e com renda baixa, beneficia-
ram a entrada desses sujeitos em universidades públicas.

Como evidenciado, propostas de democratização do acesso ao ensino pú-
blico superior têm sido estabelecidas, seja por inspiração política, por movimen-
tos sociais ou pressão internacional. Resta-nos observar se estão sendo efetivas.

3. Caracterização da clientela (descrição do instrumento de pesquisa e 
aspectos gerais dos entrevistados)

3.1 Caracterização da clientela

Os entrevistados escolhidos são egressos da turma de seis anos do Ensino 
Infantil, de 1999, portanto se tivessem concluído o Ensino Médio na idade ideal, 
poderiam ter prestado vestibular em 2010, para cursar o ensino superior no ano 
letivo de 2011.

Eles são jovens que residem ainda nas imediações da EMEB Maria Inês 
Fávero de Oliveira, localizada na periferia do município de São Bernardo do Campo.

A pesquisa para encontrá-los iniciou-se no Sistema da Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), onde localizamos a 
escola em que eles haviam terminado o Ensino Médio ou ainda estavam cursando.

Obtidos os números telefônicos, a maioria não foi localizada, o que de-
mandou uma longa pesquisa.

Como muitos dos telefones não eram os mesmos, passamos a procurar 
nas redes sociais, onde a maioria também não foi encontrada.

Entramos em contato com as escolas estaduais que constavam no cadas-
tro da PRODESP e solicitamos que nos fornecessem o telefone mais atualizado 
do aluno. Algumas se recusaram, dizendo ser sigiloso, mesmo compreendendo 
o cunho da pesquisa. Outras informaram que o aluno ainda estava cursando 
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o 1º ou 2º ano, portanto não havia concluído o Ensino Médio. Outras ainda, 
disseram que o aluno era evadido. Poucas, depois de longa espera forneceram o 
telefone atualizado.

Voltamos a uma nova busca, tanto pelo telefone quanto pelas redes sociais.
Encontramos só duas pessoas. Ambas se propuseram a participar da 

pesquisa.
Um egresso está no ensino superior em uma faculdade particular da re-

gião. A outra egressa foi “obrigada” a parar de estudar porque teve um filho e 
tinha que cuidar dele.

Após novas tentativas o total de egressos encontrados foi de oito ex-alu-
nos, de uma turma de vinte e oito.

Dos oito, nem todos haviam terminado o Ensino Médio. Todos concor-
daram em falar sobre suas experiências com o Ensino Superior e enriqueceram 
este trabalho, decifrando, em parte, o que este nível de ensino representava em 
suas vidas.

4. Como foi elaborada a coleta de dados e quais objetivos pretendia atingir?

A princípio foi elaborado um questionário simples, com poucas pergun-
tas, que foi modificado à medida que foram encontrando vários modelos de 
questionários na literatura examinada. A maioria deles dava ênfase aos aspectos 
sócio-econômicos e, por isso, considerou- se importante incluir perguntas va-
riáveis sócio-econômicas. Além disso, considerou-se que além daqueles dados 
era importante ouvir o jovem e tentar desvelar se ele achava que cursar o nível 
superior era importante ou não e por quê?

Desta forma, o instrumento de coleta de dados, um roteiro semi-estrutu-
rado de entrevista foi dividido em duas partes.

A primeira traz perguntas abertas que permitem ao jovem explanar sua 
opinião sobre o nível Superior e falar de suas pretensões ou não de ingresso 
nesse nível de ensino, além de comentar um pouco sobre o Ensino Médio que 
concluiu e a interação da sua família no processo de sua escolarização.

A segunda contém perguntas sobre questões sócio-econômicas que nos 
permitiu traçar um paralelo entre a situação financeira do jovem e as oportuni-
dades de estudos que lhe foram ofertadas.

A entrevista poderia ter sido realizada em grupo, porém todos preferiram 
realizá-la por telefone, por uma questão de falta de tempo, pois a maioria trabalha.

Para possibilitar o arquivo do material e posteriormente poder transcrevê-
-lo, a entrevista foi gravada do viva-voz direto a um notebook. A pessoa escolhia 
o melhor horário do dia para responder as questões.

A duração de cada entrevista não passou de quinze minutos. Mesmo 
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assim, muitas vezes no dia combinado, a entrevista não se realizava por falta de 
disponibilidade do entrevistado.

5. O bairro onde residem os entrevistados

Os ex-alunos residem nas proximidades da EMEB, cujo bairro fica a cerca 
de 10 km do centro de São Bernardo do Campo. As construções, geralmente 
simples e inacabadas, foram realizadas de forma desigual, em áreas de manan-
cial e os imóveis não possuem escritura da prefeitura.

O comércio é precário, informal e a zona de bancos se localiza a mais ou 
menos 5 quilômetros.

Faltam escolas municipais para dar conta da demanda de alunos em ida-
de pré-escolar.

A maioria das escolas estaduais de ensino médio dessa região é considera-
da de má qualidade, precárias e com predomínio do tráfico, pela população. As 
escolas citadas como boas, pelos alunos entrevistados, situam-se por volta de 6 a 
7 quilômetros de suas residências.

Nessa região há uma escola sem fins lucrativos, chamada Termomecânica, 
que abarca alunos desde a creche até a faculdade. Uma das entrevistadas cursa 
o nível Superior aí.

A indústria que se destaca na região é uma das filiais da Nestlé, que em-
prega vários jovens em sua linha de produção.

Outros empregos são encontrados na região central da cidade, como aten-
dente de lojas (C & A, por exemplo). Um dos entrevistados citou que é explo-
rado, trabalha muito e ganha pouco. Outro trabalho citado é o telemarketing, 
também no centro.

As opções de lazer neste bairro são restritas.
Nas proximidades há o domínio do tráfico de drogas que comanda a ro-

tina das pessoas, muitas vezes determinando a paralisação das atividades esco-
lares e do comércio.

5.1 A tabulação dos dados 

Por se tratar de um número razoavelmente pequeno de entrevistados, 
oito jovens, a tabulação foi simples e rápida.
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Todos os egressos frequentaram o Ensino Médio público e  consideraram  
de  boa qualidade o ensino oferecido.

A maioria dos jovens não está cursando o nível superior, sendo que apenas 
dois acessaram este nível de ensino, ambos em entidades privadas (Universidade 
Estácio de Sá e Faculdade de Tecnologia Termomecânica), cursando Análise de 
Sistemas e Processos Gerenciais, respectivamente.
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Metade deles trabalham.

Sendo que três trabalham meio período e um trabalha período integral.

Todos consideram importante ter um diploma de faculdade, seja ela qual 
for. Apenas uma egressa disse que não sabia ao certo o que o Superior represen-
tava em sua vida.

Não existe predileção pelas universidades públicas, pois consideram a 
Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, muito distante e difícil de in-
gressar. As citadas como pretendidas são: Universidade Metodista de São Paulo 
e Universidade Anhanguera, ambas privadas.

Os cursos citados pelos entrevistados são: Psicologia, Comunicação 
Mercadológica, Pedagogia, Ciências e Enfermagem.
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Para eles, ter o nível superior está atrelado às exigências do mercado de 
trabalho. Um jovem disse que o importante é fazer o que se gosta e não apenas 
pela questão financeira. Este considera que o curso que pretende fazer é melhor 
na faculdade particular do que na USP. Revelou que estava trabalhando em pe-
ríodo integral e sentia-se lesado, pois trabalhava muito e recebia pouco.

Outra egressa, que é casada e tem um filho de dois anos, disse que gosta-
ria de fazer Pedagogia porque gosta de crianças, ela passou no curso de Educação 
Física, mas não era o que queria.

Todos disseram que a família os incentivava a continuar os estudos e acha-
ram que o Ensino Médio que cursaram foi bom, sendo que todos são concluintes 
do ensino público. Apenas um dos entrevistados fez cursinho pré-vestibular.

A maioria das famílias se situa na faixa de dois salários mínimos.

A escolaridade dos pais ficou assim declarada: 02 com Ensino Fundamental 
incompleto; 03 com Ensino Médio completo e 01 incompleto; 02 não declararam.

A escolaridade das mães foi assim declarada: 03 com Ensino Fundamental 
incompleto e 03 com Ensino Médio completo.

Os motivos apontados para o não ingresso ao Ensino Superior foram par-
cialmente revelados no decorrer da entrevista ou ficaram velados nas falas de al-
guns dos entrevistados. 
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Dentre eles, a gravidez precoce foi citada como entrave para a continua-
ção da trajetória acadêmica, considerando as necessidades e os cuidados que 
uma criança requer.

Falta de condições financeiras para custear uma faculdade foi dito por 
uma egressa.

Problemas pessoais enfrentados por uma jovem que ainda cursa o 9º ano 
(EJA) e prepara-se para ingressar no Ensino Médio. Isto ficou subtendido, como 
um provável envolvimento com drogas, na conversa que tivemos com a mãe, 
dias antes de conseguirmos entrevistar a ex-aluna.

Os dois jovens que estão cursando faculdade, disseram que pretendem 
expandir seus estudos após o término do Ensino Superior.

O jovem que pretende cursar Comunicação Mercadológica disse que é 
muito importante se manter atualizado e pretende prosseguir em seus estudos 
até um MBA.

Uma das egressas que chegou a passar no vestibular para Administração, 
na Universidade Paulistana (UNIP) não pôde concretizar a matrícula por ques-
tões financeiras, o pai está desempregado, ela e o irmão sustentam a casa.

6. Considerações finais

Diante do trabalho aqui apresentado, tínhamos uma pergunta que nos 
incomodava e que queríamos desvendar a resposta.

Ficou explicito pelo apontamento dos dados obtidos dos egressos da tur-
ma de 1999, que a maioria dos jovens do micro universo investigado não termi-
nou a trajetória acadêmica, portanto não ingressou no Ensino Superior.

Durante os estudos percebemos que o ingresso neste nível de estudo é 
cercado de entraves e/ou facilidades que se diferenciam conforme as condições 
de vida ofertadas aos estudantes.

Ao analisarmos a escola pública a que nossos egressos tiveram acesso no 
Ensino Fundamental e Médio, fica a pergunta: que qualidade de ensino é ofere-
cida para ¨garantir¨ a disputa no vestibular?

Outra questão, é o vestibular, que mesmo classificatório, barra tantos 
alunos, por vezes, talentosos e dedicados, privilegiando alguns, que talvez não 
teriam tanto talento assim, mas se beneficiaram das tais condições propícias 
durante o percurso escolar (cursinho preparatório; acesso à segunda ou tercei-
ra línguas; escolas pagas com carga-horária estendida; atendimento particu-
lar para completar algum conteúdo que não tenha sido compreendido, etc.). 
Poderíamos chamar esse pacote de ações de ¨capital cultural acumulado¨, como 
diria Bourdieu?

Atualmente o vestibular, da maneira como se apresenta, acaba por repetir 
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a seletividade e a exclusão presente na sociedade.
Enfim, há um arsenal de barreiras a serem transpostas para se atingir o 

ingresso no Ensino Superior, além de interesse, capacidade e aptidão.
As universidades públicas, representam uma utopia, para o grupo estudado, 

que se encaixa na camada menos favorecida social e economicamente da socie-
dade, dada o índice de salários mínimos a que as famílias estão sujeitas, porque 
são difíceis de ingressar e às vezes, bem distantes, a USP nem sequer foi cogitada.

Será que as medidas políticas que têm sido implantadas para ampliar o 
acesso a este nível de ensino estão sendo efetivas?

A compra de vagas em faculdades particulares para suprir a ausência de 
escolas públicas de qualidade e gratuitas, parece não dar conta de abarcar o 
imenso número de jovens que se encontram fora dos bancos escolares do Ensino 
Superior. Conforme dados apontados pelo INEP, 2005, apenas 10,5 da popula-
ção concluíram este nível de ensino.

As faculdades privadas, muitas vezes são escolhidas por um grande núme-
ro de alunos que precisam do horário noturno, pelo fato de trabalharem durante 
o dia. Fica a dúvida quanto à qualidade do ensino oferecido por essas institui-
ções e quanto ao rendimento do estudante que chega à escola cansado, depois 
de um longo período de trabalho e trajeto percorrido.

No quesito financeiro não é só o pagamento da mensalidade da institui-
ção que conta, a manutenção da rotina escolar, que inclui gastos com alimenta-
ção, transporte, livros, etc. pesa numa família com renda baixa ou com membros 
que se encontram desempregados.

As influências do meio em que vivem esses jovens e a que estão expostos 
também norteiam seu comportamento e suas escolhas, por vezes, atraindo-os 
para atividades consideradas mais atraentes do que a escola, porém sem a noção 
do quanto comprometedor ou ameaçadoras podem ser tais escolhas. Talvez seja 
pertinente ao Estado realizar campanhas de maior alcance à população sobre 
temas como drogas, gravidez precoce e outros.

A estabilidade emocional transmitida pelas famílias, o incentivo e apoio 
aos estudos dos filhos favorecem a aprendizagem e o compromisso dos jovens. 
A bagagem cultural dos pais pode ter relação com a preocupação com a conti-
nuidade dos estudos. Em nossos relatos, os jovens que mais deram relevância à 
formação acadêmica tinham pelo menos um dos pais com Ensino Médio.

Este trabalho deu-nos oportunidades de perceber que o ingresso no 
Ensino Superior perpassa questões de diversos níveis, econômico, social, cultu-
ral e pessoal. Mas se a oferta de vagas gratuitas para uma educação de qualidade 
estivesse garantida, a procura, o acesso e permanência, poderiam abranger um 
número muito maior de jovens.
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A História nos mostra que países que investem massivamente em edu-
cação, pesquisa e tecnologia, proporcionando acesso ao conhecimento do seu 
povo, superaram crises rapidamente, oferecem melhor qualidade de vida à po-
pulação e se projetam como grandes potências mundiais.

A conscientização de um povo pode estar vinculada ao conhecimento a 
que tem acesso. Seria interessante à elite minimizar as condições de submissão 
das massas proletárias? Há real interesse dos governantes em oportunizar o sa-
ber a todos e promover a igualdade social?

A democratização efetiva da educação promoveria uma ruptura nos 
atuais padrões sociais elevando e qualificando a vida dos cidadãos. Medidas 
como o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) para 10% na educação, seria 
uma das formas de intensificar esse processo.
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

1) Assinale seu sexo:

(  ) masculino (  ) feminino

2) Assinale qual é sua cor:

(  ) branca (  ) parda (  ) indígena (  ) preta (  ) amarela

3) Qual sua faixa de renda mensal? (valor do salário mínimo – SM – R$ 545,00)

(  ) inferior a 1 SM   (   ) entre 1 e 2 SM   (   ) entre 2 e 3 SM   (   ) entre 3 e 5 SM (  ) 
acima de 5 SM 

4) Quantas pessoas contribuem para a obtenção dessa renda familiar?

(  ) uma (  ) duas (  ) três (  ) quatro (  ) cinco ou mais

5) Você exerce atualmente atividade remunerada?

(  ) não (  ) eventualmente (  ) em meio período (até 20 horas semanais) 
(  ) em tempo semi-integral (de 21 a 32 horas semanais) 
(  ) em tempo integral (mais de 32 horas semanais)

6) Qual o tipo de escola de Ensino Fundamental você frequentou? 

(  ) pública (  ) privada

7) Qual o tipo de escola de Ensino Médio você frequentou? 

(  ) pública   (  ) privada

8) Você fez algum cursinho pré-vestibular, além de fazer seus estudos regulares de Ensino 
Médio?

(  ) sim   (  ) não

9) Qual o grau de instrução mais alto que seu pai obteve? 

(  ) não frequentou a escola
(  ) iniciou o Ensino Fundamental, mas abandonou entre a 1ª e a 4ª série 
(  ) iniciou o Ensino Fundamental, mas abandonou entre a 5ª e a 8ª série 
(  ) Ensino Fundamental completo (1ª e 8ª)
(  ) Ensino Médio incompleto (  ) Ensino Médio completo
(   ) Ensino Superior incompleto   (   ) Ensino Superior completo 
(  ) Mestrado ou Doutorado

10) Qual o grau de instrução mais alto que sua mãe obteve? 

(  ) não frequentou a escola
(  ) iniciou o Ensino Fundamental, mas abandonou entre a 1ª e a 4ª série
(  ) iniciou o Ensino Fundamental, mas abandonou entre a 5ª e a 8ª série
(  ) Ensino Fundamental completo (1ª e 8ª)
(  ) Ensino Médio incompleto ( ) Ensino Médio completo 
(  ) Ensino Superior incompleto  (   ) Ensino Superior completo 
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(  ) Mestrado ou Doutorado

11) Qual o curso de Ensino Superior você está fazendo?

_________________________________________________________________________

12) Qual a faculdade que você cursa?

_________________________________________________________________________
13) Você prestou vestibular para alguma faculdade, mas não foi aprovado? 

(  ) sim ( ) não

14) Você prestou vestibular para a USP?

(  ) sim ( ) não

15) Se não prestou para USP, por quê?
( ) a universidade é muito longe   
(   ) a universidade é muito difícil de ingressar (  ) não tive interesse 
(  ) outros motivos

Para os que não estão cursando o Ensino Superior:

1) Você terminou o Ensino Médio? 

( ) sim (  ) não

2) Você terminou o Ensino Médio e não prestou vestibular por que?

_________________________________________________________________________

3) Se você pretende ingressar no Ensino Superior, o que o motiva?
_________________________________________________________________________
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PASSA A VEZ: MATEMÁTICA 
APLICADA A JOGOS

Pedro Henrique da Conceição Silva1

Tiago de Oliveira Rosa2

1. Introdução

De acordo com Mota, (et al. 2009) Das situações acadêmicas, provavel-
mente a mais produtiva é a que envolve o jogo, quer na aprendizagem de noções, 
quer como meios de favorecer os processos que intervêm no ato de aprender e 
não se ignora o aspecto afetivo que, por sua vez, se encontra implícito no pró-
prio ato de jogar, uma vez que o elemento mais importante é o envolvimento do 
indivíduo que brinca. A atividade lúdica é, essencialmente, um grande labora-
tório em que ocorrem experiências inteligentes e reflexivas e essas experiências 
produzem conhecimento.

Busca-se com esse capítulo de Livro desenvolver aulas inovadoras e cria-
tivas, trabalhando com recursos e instrumentos baseados em contextos reais e 
atualizados, os conteúdos e assuntos propostos para cada série no ensino de 
ciências da natureza e exatas. Assim, tal situação permitirá uma elevação nos 
índices, tendo em vista que os estudos serão baseados em fatos reais, analisando 
sempre o contexto dos alunos e buscando trazer um elo de ligação do assunto 
abordado, aplicando o ensino de matemática, e consequentemente das exatas, 
para a realidade concreta do aluno.

O que estes jovens trazem para o Ensino Médio em Urutaí - Go, tem 
trago com eles uma reviravolta no Ensino Médio, em que os professores de 
Matemática tem que realmente “fazem mágicas» para ensinar aos alunos os 
conteúdos ditos da 1ª série do Ensino Médio. Contudo, para resolução destes 
problemas, os professores em muitos casos vem usando os Jogos Matemáticos 
para que essas dúvidas sejam sanadas.

Refletir sobre novas práticas educativas como uma ferramenta que possa 
auxiliar a compreensão dos alunos para aprendizagem das disciplinas na área 

1 Mestre em Ciência, Inovação e Tecnologia para o Amazonas pela UFAC, Professor da rede 
pública do IFGOIANO – CAMPUS URUTAÍ. E-mail: pedro.conceicao@ifgoiano.edu.br.

2 Doutor em Física pela Universidade Federal Fluminense, Professor na rede pública do 
IFGOIANO – CAMPUS URUTAÍ. E-mail: tiago.rosa@ifgoiano.edu.br.
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de exatas e ciências da natureza, bem como a melhoria na qualidade de ensino. 
Objetiva-se ainda tornar a aprendizagem do aluno mais completa e elevada, onde 
o mesmo estará sendo preparado para lidar com situações problemas do cotidia-
no, buscando hipóteses baseadas em conhecimentos científicos e contextualiza-
dos, além de apresentar novos questionamentos e apontar outras soluções, desem-
penhando uma aprendizagem ativa, baseada na metodologia da sala de invertida.

Segundo Boavida (1992, pág. 109), o principal objetivo da educação é 
ensinar os mais novos a pensar, e a resolução de problemas constitui uma arte 
prática que todos os alunos podem aprender.

DE MENEZES & MUZATTI, (p. 15, 2016) dizem que:

O jogo mobiliza esquemas mentais: estimula o pensamento, a ordenação de 
tempo e espaço, integra várias dimensões da personalidade afetiva, social, 
motora e cognitiva, além de favorecer a aquisição de condutas cognitivas e 
desenvolvimento das habilidades: coordenação, agilidade e concentração. 
Devemos utilizá-los não somente como instrumentos recreativos, mas como 
facilitadores da aprendizagem, que colaboram para trabalhar os bloqueios 
que os alunos apresentam em relação a alguns conteúdos matemáticos.

O propósito deste Capítulo de Livro, é a melhoria do ensino e melhorias 
das notas bimestrais, do segundo semestre, utilizando as Metodologias Ativas 
como uma ferramenta no planejamento dos professores, bem com o suporte aos 
estudos dos alunos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal Goiano – 
Campus Urutaí.  

Tendo em vista que o objeto de pesquisa tem como foco a melhoria no 
conhecimento, para desenvolvimento deste projeto, utilizou-se a abordagem 
qualitativa, e das características de uma pesquisa de campo. Para uma melhor 
compreensão sobre métodos e técnicas de pesquisa, Diez (2013) cita que:

A pesquisa é o fundamento, a atividade básica de toda e qualquer ciên-
cia, permitindo expressar, em forma de conhecimento, o mundo objetivo. 
As áreas do conhecimento humano que hoje são definidas como ciência 
eram, na sua origem, campos vagos e genéricos de possibilidades, que fo-
ram sendo, ao longo dos tempos, delimitados e delineados através de pes-
quisas e estudos metodológicos. (DIEZ, 2013, p. 17)

O projeto foi realizado com as turmas de 1º ano do IFGOIANO – 
CAMPUS Urutaí, pelo período de agosto a dezembro do presente 2022. 
Teríamos um total de 160 alunos, divididos em 4 turmas de 40 alunos cada.

Nesta perspectiva o professor de matemática é considerado um educa-
dor intencional, necessitando realizar pesquisas tanto relacionadas ao conteúdo 
como também em relação às metodologias a serem adotadas para a transmis-
são de tais conteúdos. Deve ter a preocupação em conhecer a realidade de seus 
alunos, detectando seus interesses, necessidades e expectativas em relação ao 
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ensino, à instituição escolar e à vida.
Os principais objetivos da Matemática é focar na compreensão e no ato de 

potencializar os alunos. Os jogos podem propiciar aos alunos uma boa análise se 
situações-problemas, na medida que as questões são propostas.

 A justificativa para a elaboração deste trabalho, é a melhora na base matemá-
tica com que os alunos que já estão no Ensino Médio. Muitos consideram a mate-
mática como a área de maior dificuldade de aprendizado, o que levou à elaboração 
deste jogo baseado em funções exponenciais e logarítmicas, para resolução de um 
problema grave dentro da educação brasileira. Conteúdo este que eles já haviam 
visto em sala de aula, mas que a dificuldade era a mesma de sempre. Tem muitos 
alunos que nem gostavam de ouvir as palavras logaritmos e exponenciais.

Miguel de Guzmán (1986) valoriza a utilização dos jogos para o ensino 
da Matemática, sobretudo porque eles não apenas divertem, mas também ex-
traem das atividades materiais suficientes para gerar conhecimento, interessar e 
fazer com que os estudantes pensem com certa motivação.

O jogo possui caráter altamente competitivo, ou seja, é capaz de gerar 
situações problemas do dia-a-dia, obrigando o aluno a coordenar diferentes pon-
tos de vista, estabelecer relações, resolver conflitos, motivando a criança a utili-
zar a inteligência e raciocínio a fim de superar obstáculos trabalhados nas aulas 
de matemática, testando o aluno e contribuindo para o seu desenvolvimento.

O objetivo deste trabalho é a criação de um jogo, utilizando um tabuleiro 
que tenha os cálculos em forma de cartas e que leve os alunos em grupos a me-
lhores compreensão dos conteúdos de Exponencial e Logaritmo e também para 
que os alunos possam aprofundar nos ensinos de Matemática que os cercam.

DA SILVA & KODAMA, (p. 1-19, 2004) recentemente, vários autores 
têm trabalhado, publicando material para auxiliar o trabalho do professor, es-
pecialmente, na escolha de jogos, com perguntas que podem ser formuladas aos 
alunos e encadeamento de atividades.

Rêgo e Rêgo (2000) destacam que é premente a introdução de novas 
metodologias de ensino, onde o aluno seja sujeito da aprendizagem, respeitan-
do-se o seu contexto e levando em consideração os aspectos recreativos e lúdicos 
das motivações próprias de sua idade, sua imensa curiosidade e desejo de reali-
zar atividades em grupo.

De acordo com BARBOSA & CARVALHO (2008, p 1951) dentro da reso-
lução de problemas, a introdução de jogos como estratégia de ensino-apren-
dizagem na sala de aula é um recurso pedagógico que apresenta excelentes 
resultados, pois cria situações que permitem ao aluno desenvolver métodos 
de resolução de problemas, estimula a sua criatividade num ambiente desa-
fiador e ao mesmo tempo gerador de motivação, que é um dos grandes desa-
fios ao professor que procura dar significado aos conteúdos desenvolvidos.
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2. Material e métodos

Segundo a autora Regina Grando (2004), há várias vantagens à inserção 
dos jogos nas salas de aula, como a participação ativa do aluno na construção 
do seu próprio conhecimento, interação social, trabalho em grupo, desenvolvi-
mento de criatividade e senso crítico e uma melhor compreensão dos assuntos 
trabalhados em aula.

Foram utilizadas cartolinas para se fazer cada carta pergunta, e para se 
fazer o tabuleiro. As cartas foram contadas e em cada casa colocada uma per-
gunta, que fica guardada. Foram utilizadas tampinhas de garrafa de 2 litros ou 
600 mL para se fazer os pinos do jogo.

1.0 –  Algumas Cartas perguntas

Fonte: Autores

A montagem do tabuleiro, das cartas, os cálculos e as dificuldades em 
cada cálculo, foram os que mais desafiaram os integrantes deste trabalho. Outra 
situação bastante trabalhosa, foi a montagem do jogo em si, o modelo do jogo, 
como seria elaborado, foram muitas ideias articuladas, chegando ao modelo 
usado e levando longas semanas para a criação dos mesmos.

A criação das regras e das quantidades de cartas, foi também outra ques-
tão bem discutida, porém assim, como em todos os outros jogos, foi elaborado 
o esquema de jogos como se monta até como se joga.

3. O jogo jogado

Tais habilidades desenvolvem-se porque ao jogar, o aluno tem a oportunida-
de de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada, refletir e analisar 
as regras, estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os conceitos matemá-
ticos. Pode-se dizer que o jogo possibilita uma situação de prazer e aprendizagem 
significativa nas aulas de matemática (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007). 
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Cada jogador usará uma tampinha de garrafa de 2 litros e/ou 600 mL 
de cor diferente, em cada espaço em branco conforme temos na figura abaixo, 
teremos uma carta que deverá ser virada. Ao começar o jogo decidem da melhor 
forma possível, quem irá iniciar. O primeiro jogará o dado e o número que ele 
tirar será a quantidade de casas que ele deverá andar, caindo assim, em uma casa 
que tem uma pergunta. Ao cair em uma casa, o jogador deve virar a carta e o 
mesmo terá um tempo de no máximo 1 minuto cronometrado para responder o 
exercício que estava na carta que o mesmo virou. Se acertar, poderá aguardar a 
próxima rodada que estará livre para jogar.

Caso erre, deverá permanecer até acertar, na próxima rodada. Ganha o jogo 
o aluno que mais responder perguntas e tiver caminho livre para chegar até o fim 
do jogo. Após um jogador acertar a carta, outra carta deverá ser colocada no lugar. 

O mais impressionante era quando alguns alunos que perante a leitura 
das questões faziam infinitas faces de dúvidas, porque a falta de conhecimento 
em Logaritmo e Exponencial era muito grande e acaba sendo um dos maiores 
problemas que esses alunos carregam com eles.

Cabe ao professor, tentar auxiliar um mesa de 4 alunos durante o jogo, 
para que quando os alunos tivessem dúvidas poderiam pedir ao professor. E 
também que em cada ajuda o professor tentasse ensinar a todos onde estava o 
erro, para que ele pudesse ser sancionado. O mais interessante é que os mesmos 
alunos receberam uma lista de exercícios com mais de 50% das perguntas exi-
gidas no jogo, e muitos tiraram vantagem, porque se esforçaram para aprender.

2.0 – Tabuleiro do jogo sem as cartas guardadas

Fonte: Autores

Foram analisados os fatos ocorridos, em busca de aspectos indicativos 
tanto dos benefícios quanto de alguns possíveis problemas que o trabalho com 
jogos matemáticos pudesse apresentar nos cálculos, para que em possíveis aulas 
de reforço ou em sala de aula mesmo, pudessem ser sancionados.
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O conhecimento prévio da competência da Matemática dos alunos foi 
o ponto de partida para alguns questionamentos que nortearam o desejo de ul-
trapassar essa dificuldade. Por esse motivo nos indagamos: Qual tipo de ensino 
mais atraente para os alunos? Como proporcionar aos alunos situações que os 
permitam despertar o prazer de estudar e aprender Matemática? É importante 
ajudá-los nessas indagações para que eles tenham plena consciência de que é 
dever ter o domínio sobre os problemas que envolvam a Matemática, tendo em 
vista sua autonomia e enriquecimento de sua aprendizagem.

Ao se propor os jogos matemáticos como instrumentos para se chegar à 
resolução de problemas, destaca-se o uso e as aplicações das técnicas matemáti-
cas adquiridas pelos alunos, na busca de desenvolver e aprimorar as habilidades 
que compõem o seu raciocínio lógico. Além disto, o professor tem a oportuni-
dade de criar um ambiente na sala de aula em que os recursos da comunicação 
estejam presentes, propiciando momentos como: apresentações, trocas de expe-
riências, discussões, interações entre alunos e professor, com vistas a tornar as 
aulas mais interessantes e desafiadoras.

Assim, os registros matemáticos têm um papel relevante na aprendizagem, 
pois permitem que o aluno relate o que aprendeu no momento do jogo e passe aos 
demais essas idéias. Escrever pode ajudá-lo a aprimorar suas percepções e levá-lo 
a uma reflexão acerca dos conhecimentos adquiridos. “Temos observado que os 
registros sobre matemática ajudam a aprendizagem dos alunos de muitas formas, 
encorajando a reflexão, clareando as idéias e agindo como um catalisador para as 
discussões em grupo” (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p.12).

4. Resultados e discussão

O jogo PASSA A VEZ, nos mostra que serviria de uma ajuda inicial aos 
professores de Matemática tanto do IFGOIANO – Campus Urutaí, como de 
outros colégios estaduais, ou escolas de Ensino Fundamental ou Médio, para 
que os professores tivessem uma melhor análise de como o conteúdo deveria ser 
aplicado, e como partir para uma explicação mais detalhada e mais bem mostra-
da aos alunos. Serviria também de uma auxílio ao início de cada ano letivo, para 
levar os alunos a se esforçarem e a mostrarem seus aprendizados..

A primeira aplicação dos jogos em sala foi feito nas turmas de 1º ano do 
Ensino Médio do Curso Técnico em Agropecuária, obtivemos como resultados, 
a dificuldade dos mesmos em resolver exercícios simples e por verificarmos que 
os alunos que se concentravam mais, se saíram melhores do que os alunos que 
jogavam por jogar. Serviu também para o professor utiliza-se os plantões de dú-
vidas para melhorar o ensino de Exponenciais e Logaritmos.

Após a utilização do jogo, verificou-se que o mesmo contribuiu para 
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melhor entendimento e fixação de Exponenciais e Logaritmos  no respectivo 
ano, de uma forma descontraída, possibilitando aos alunos, ensino e socializa-
ção ao mesmo tempo. Tendo um papel fundamental no processo de aprendiza-
gem das crianças, pois, através dessa ferramenta os educadores podem desenvol-
ver as habilidades dos seus educandos dentro de sua faixa etária de idade. 

Além disso, a utilização deste jogo como estratégia de ensino-aprendiza-
gem em sala de aula é um recurso pedagógico que tem tido bons resultados, pois 
cria situações que permitem aos alunos desenvolverem métodos de resoluções 
de problemas, estimulando a sua criatividade e a participação. 

Fontana (1997) ressalta que, este tipo de jogo em sala de aula, ultrapassa 
o ensino dos conteúdos lúdicos, ou seja, as crianças nem percebem que estão 
aprendendo. Não é ensinar como agir, e sim, por meio dos jogos e brincadeiras 
possibilitar a criança a desenvolver a sua imaginação e raciocínio lógico identifi-
cando as suas inteligências múltiplas, para o processo de ensino aprendizagem.

De acordo com DE MELO, o lúdico no ensino da Matemática gera des-
contração no modo de utilizar a atenção do aluno na prática da Matemática, ou 
seja, em vez de fazer com que o aluno decore fórmulas matemáticas para tirar 
boas notas numa prova e esquecer tudo o que estudou dois dias depois, ensinar 
a ele que na prática, aquilo que estudou serve para alguma coisa.

5. Conclusões

O PASSA A VEZ veio para facilitar os alunos que possuem uma difi-
culdade grande em matemática para que a mesma seja reduzida, e para que os 
alunos estejam cada dia mais prontos a novos conteúdos.

Se brincando, se aprende matemática de uma forma mais clara e mais 
simples, esse era o objetivo deste simples trabalho, objetivo este, que já deixaram 
os criadores deste trabalho e do jogo, mais satisfeito, ao verem que a aplicação 
está sendo bem recebida por todos os alunos que gostaram de jogar com o mes-
mo e já gostariam de saber sobre mais jogos do tipo.

Levando-se em consideração os aspectos apresentados e tendo em vista 
que os jogos matemáticos valorizam o processo de ensino e aprendizagem, o 
mau uso desta ferramenta faz com que os jogos não desempenhem seu verda-
deiro papel. Assim, os jogos, quando bem utilizados pelos educadores, demons-
tram ter alta capacidade para divertir, entreter e ensinar, auxiliando o aluno a 
compreender os conteúdos, em especial os da matemática.

Os jogos levam os jogadores para um estado de intensa concentração, 
onde a vontade de vencer promove o desenvolvimento de habilidades. Eles fa-
zem com que os alunos tomem decisões e os expõem a níveis crescentes de de-
safios possibilitando a aprendizagem pela variedade de estratégias, resolução de 
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problemas, raciocínio dedutivo e memorização.
Os jogos tornam as aulas mais atrativas e dinâmicas o que contribui e en-

riquece o processo de ensino e aprendizagem e torna a sala de aula um ambiente 
agradável Sendo assim, os jogos utilizados como recurso didático, direcionado ao 
conteúdo a que se pretende, neste caso, Exponenciais e Logaritmos, pode diminuir 
as dificuldades neste importante conteúdo e evitar o déficit de aprendizagem nos 
conteúdos subsequentes como Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas.
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1. Introdução

A educação de surdos precisa ser entendida, antes de tudo, como uma 
educação linguística. Isso requer atenção aos métodos e estratégias que prezem 
pelo eixo da linguagem e que entendam as línguas como vivas, dinâmicas e mu-
táveis. Por isso, analisar o aluno surdo e seu processo de aquisição de uma LE 
(língua estrangeira) é uma tarefa que merece muitos olhares. 

Assim, entende-se que o aluno surdo já fez aquisição da língua de sinais 
como sua L1 (primeira língua). E que, em ambiente escolar lhe foi apresentado 
oficialmente o mundo do letramento, representado pela escrita e leitura na lín-
gua oficial e majoritária do seu país, como L2 (segunda língua). O que já coloca 
o aluno surdo em um contexto de estudante bilíngue. Contexto bastante com-
plexo, sobretudo ao se considerar a surdez como um fenômeno heterogêneo. E 
esse é um ponto que merece ser pesquisado, por fazer parte de um tenso diálogo 
pedagógico.

A partir da compreensão do processo sócio-histórico da implantação da 
LIBRAS no sistema educacional brasileiro e de como se desenvolveram os pro-
gramas para o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa no ambiente escolar, em 
especial para o aluno surdo, surgiu a necessidade de aprofundamento nas bases 
da Sociolinguística, principalmente nos momentos de reflexão acerca das me-
lhores opções metodológicas para facilitar esse processo. 

Sabe-se que ensinar a Língua Inglesa, para os que defendem uma visão 
holística, envolve o desenvolvimento de quatro habilidades principais: a fala, a 
leitura, a escrita e a compreensão auditiva (speaking, reading, writing & listening). 
Até então esse era o meu entendimento antes da minha formação profissional 
no curso de Letras, Licenciatura, com habilitação em Inglês e Português. 

Ao pensar sobre as questões das políticas educacionais voltadas ao ensino 
de Língua Inglesa para surdos, tem-se o 2 Decreto Federal nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005, em seu capítulo I, artigo 2º, o qual cita que a pessoa surda 
“compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais ma-
nifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais 
– Libras”. Portanto, a Língua Inglesa, assim como a Língua Portuguesa, é ensi-
nada e aprendida somente em sua modalidade escrita. 

É inquestionável a importância da Língua Inglesa - ferramenta que 
permite que as trocas e/ou relações - no mundo atual devido à abertura nos 
âmbitos comercial, cultural, científico, político e até mesmo turístico (SILVA, 
2005). Nesse sentido, o ensino de línguas estrangeiras para surdos atravessa uma 
grande barreira metodológica, pois muitos professores ainda baseiam suas aulas 
em uma abordagem conhecida como Gramática e Tradução, não valorizando o 
aspecto sociolinguístico/comunicacional/interacional. 
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Somado a isso, temos outro grande desafio: o ensino da Língua Portuguesa. 
Ao fazer a leitura do capítulo IV, artigo 15 deste mesmo decreto, identifica-se 
que a Língua Portuguesa é para o surdo sua segunda língua (L2), enquanto que a 
Língua Inglesa é para o surdo o aprendizado de uma terceira língua (L3). Assim, 
esse aluno surdo, usuário da Libras, precisa fazer aquisição do português, algo 
que já é bastante desafiador, mesmo tendo nascido num país de língua portugue-
sa, para então se tornar ‘apto’ à aquisição de uma (L3).

Desse modo, o objetivo do estudo é trazer um breve histórico da implanta-
ção da LIBRAS no Brasil e do ensino de Inglês para surdos, bem como analisar 
as contribuições da Sociolinguística e seus pressupostos metodológicos no pro-
cesso de aquisição, ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira (LE), mais 
especificamente de Língua Inglesa para surdos.

De acordo com a defesa de Laura Miccoli é importante saber uma língua 
estrangeira para se constituir enquanto um sujeito social e participativo no mun-
do globalizado. Isso se aplica a qualquer aluno, mas, principalmente para os alu-
nos surdos, visto que “aprender uma língua estrangeira deve atender as neces-
sidades impostas pela sociedade em que vivemos se quisermos que eles possam 
vir a contribuir ativamente para seu desenvolvimento” (MICCOLI, 2005, p. 31).

Diante da complexidade em que a educação dos surdos está inscrita, busco 
sob um olhar investigativo, debater autores como Foucault, Bakhtin, Vygotsky e 
outros permearão este texto, que dão vozes à Sociolinguística, e situam as rela-
ções de poder e as questões da linguagem enquanto elementos constituintes para 
o desenvolvimento humano.

Esse fazer pedagógico sociolinguístico aponta para práticas reais dos su-
jeitos em seus contextos sociais e culturais, portanto, pensar opções metodo-
lógicas que reorientem a investigação do ensino de língua inglesa favorecerá a 
modesta reflexão que pretendo apresentar para contribuir com o processo de 
aquisição, ensino e aprendizagem desse aluno surdo.

2. Referencial teórico

2.1 O Ensino de Inglês para Surdos no Brasil

Por volta do século XIX, inicia-se o ensino de língua inglesa no Brasil. No 
ano de 1809, o ensino da língua inglesa torna-se obrigatório nas escolas. Os méto-
dos Gramática-tradução e Método Clássico são os primeiros a serem implantados 
para o ensino de língua inglesa no Brasil. Nesses métodos, as habilidades de leitura 
e escrita são os principais focos, trabalhando com a tradução de textos para estu-
dar as regras gramaticais. No ano de 1931, com a Reforma de Francisco Campos, 
foi introduzido o Método Direto, passando a ser utilizada apenas a língua alvo 
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durante as aulas no uso de vocabulário do cotidiano; a gramática era ensinada por 
indução e era enfatizada. (RICHARD; RODGERS, 2014).

Mantoan (2003) demonstra que o percurso histórico da educação inclusiva 
no Brasil é marcado pela iniciativa privada entre os séculos XIX e XX (1854-
1956) e a partir de 1957 até aproximadamente 1993, por ações oficiais de caráter 
nacional.

Em 1996, o Brasil promulgou a lei 9.394 intitulada Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) onde, conforme o art. 4º, alínea III que garante: 
“Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiên-
cia (...), preferencialmente na rede regular de ensino” (Brasil, 1996). Tal docu-
mento é bastante influenciado, à sua época, pelas tendências internacionais re-
lativas à inclusão dos educandos com deficiência, como a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos elaborada em Jomtien (1990) e a Declaração de 
Salamanca (1994). (UNESCO, 1994). 

No entanto, apesar do cenário parecer promissor, a realidade é que, até 
o século XXI, não haviam no território nacional, políticas públicas sólidas 
voltadas aos surdos e sua diversidade linguístico-cultural. Desse modo, a Lei 
10.436/2002, que concede à Língua Brasileira de Sinais, a LIBRAS, o status 
de língua oficial da Comunidade Surda brasileira talvez seja a maior conquista 
dessa comunidade minoritária.

Sendo considerada a língua materna ou primeira língua (L1) dos surdos, 
no Brasil ainda perdura uma concepção errônea de que a LIBRAS não é uma 
língua “genuína” e que no país se fala apenas a Língua Portuguesa.

Nessa caracterização errônea de “país monolíngue”, o uso da LIBRAS 
passa a ser desqualificado. E pontuar as questões do ensino-aprendizagem de 
uma Língua Estrangeira (LE) é, por muitas vezes, visto como uma utopia.

Por isso, há nessa pesquisa a necessidade de refletir sobre a desconstrução 
do mito do monolinguismo, que ainda é enaltecido no Brasil. Buscar a valoriza-
ção da pluralidade linguística e cultural na educação brasileira é dar força às co-
munidades linguísticas no Brasil, comprovando que somos um país multilíngue 
(MENDES, 2010) e que a ampliação dos processos de ensino-aprendizagem de 
uma (L3) para a comunidade surda é urgente.

Nesse ensaio, as discussões voltam-se à diversidade e à inclusão em con-
textos educacionais e na sociedade como um todo. O ensino de línguas não se 
isenta destas questões, pois a democratização do acesso à cultura está direta-
mente ligada à compreensão da diversidade cultural existente e à inclusão lin-
guística e social dos estudantes em um número cada vez maior de ambientes de 
práticas de linguagem. (MOROSOV, 2008). 
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2.2 Sociolinguística e o ensino de língua inglesa para surdos

Por volta do século XIX, inicia-se o ensino de língua inglesa no Brasil. 
No ano de 1809, o ensino da Língua Inglesa torna-se obrigatório nas escolas. 
Os métodos Gramática-tradução e Método Clássico são os primeiros a serem 
implantados para o ensino de língua inglesa no Brasil. 

Nesses métodos, as habilidades de leitura e escrita são os principais focos, 
trabalhando com a tradução de textos para estudar as regras gramaticais. No 
ano de 1931, com a Reforma de Francisco Campos, foi introduzido o Método 
Direto, passando a ser utilizada apenas a língua alvo durante as aulas no uso de 
vocabulário do cotidiano; a gramática era ensinada por indução e era enfatiza-
da. (RICHARD; RODGERS, 2014). 

Em 1998, apareceram os PCNs, os quais funcionam como sugestões para 
o ensino de língua inglesa. “A importância do inglês no mundo contemporâneo, 
pelos motivos de natureza político-econômica, não deixa dúvida sobre a neces-
sidade de aprendê-lo.” (PCNs, 1998, p. 50). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para Línguas 
Estrangeiras (2000) o papel educacional da Língua Estrangeira é importante 
para o desenvolvimento integral do indivíduo, devendo o seu ensino proporcio-
nar ao aluno uma nova experiência de vida. 

Para melhor entender como está o ensino e a aprendizagem de Inglês 
para Surdos, tomou-se como referência o texto de Aline Nunes de Sousa (2009) 
intitulado The book is not on the table: o desenvolvimento da escrita de surdos em Língua 
Inglesa (LE) onde a autora esclarece que, apesar de a Língua Portuguesa ser con-
siderada a segunda língua dos Surdos (em uma perspectiva bilíngue), muitas 
vezes essa mesma língua pode ser tão estranha para o sujeito que pode ser con-
siderada uma língua estrangeira. 

A Língua Inglesa, nesse caso, é então considerada a terceira língua a ser 
aprendida pelos Surdos. Com o status de L3, o Inglês é uma língua que os surdos 
passarão a utilizar, enquanto estudantes, na sua modalidade escrita, a fim de se co-
municarem e adquirirem conhecimentos advindos de outros universos linguísticos. 

O fato é que após fazer aquisição da LIBRAS, esse sujeito passa a utilizar 
do seu bilinguismo como um dos meios para aprender a Língua Portuguesa e 
esse processo se estende à aquisição de uma (LE). De acordo com Goldfeld 
(1997 apud JESUS; NERES 2015, p.5) “o surdo deve adquirir a língua de sinais 
como língua materna e a de seu país como segunda língua” e, desse modo, se 
tornar um sujeito bilíngue.

Desde a década de 70, a educação do sujeito surdo vem sendo estudada 
sob a perspectiva da educação bilíngue. O bilinguismo é uma proposta de ensino 
que pretende tornar acessível ao aluno surdo duas línguas no contexto escolar: 
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a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte do seu país. No Brasil esta 
proposta veio como principal forma de educação para os surdos, pois crer-se que 
é o método mais atual e que contribui de forma significativa para o desenvolvi-
mento deste aluno (SANTOS; OLIVEIRA; VERAS, 2019). 

De acordo com Quadros (2005), a definição do termo bilinguismo é in-
fluenciada por diferentes questões de ordem política, social e cultural. Para a 
autora, o bilinguismo deve ser visto como “[...] o uso que as pessoas fazem de 
diferentes línguas (duas ou mais) em diferentes contextos sociais” (QUADROS, 
2005, p. 27).

Com relação a (LE), e aqui tratando-se da Língua Inglesa, acredito que 
ela deva ser desenvolvida a partir das experiências de vida dos alunos para se 
iniciar um processo de construção do conhecimento no ambiente escolar.

Não é mais possível tentar entender nossas escolas sem levar em conta 
as diferenças no seu interior. E no seu interior existem, inclusive, sujeitos 
bilíngues, alunos cuja língua materna não é o português: há alunos indíge-
nas, alunos surdos, alunos oriundos de comunidades de imigrantes, entre 
outros”. (MAHER, 2007, p. 67).

Nessa perspectiva, a (LE) propicia ao aluno um olhar ampliado sobre os 
mais diferentes contextos, sejam estes: acadêmico, tecnológico, profissional, lin-
guístico, social e cultural. Ao utilizar o viés sociolinguístico no ensino da Língua 
Inglesa, coloca-se essa linha de estudos como determinante para o processo de 
aquisição, pois a linguagem é um elemento cultural pelo qual o sujeito se cons-
titui. Ou seja, o social tem uma relação diretamente proporcional ao individual. 
(VYGOTSKY, 1995; VYGOTSKY, 2000). 

O processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira vem sendo foco 
de pesquisas nas diversas subáreas da Linguística Aplicada, a partir da metade 
do século XX (ALMEIDA FILHO, 2007).

Para Deuchar e James (1985) a língua de sinais nem sempre é a primeira 
língua das pessoas surdas, mas o seu conhecimento parece ser necessário para 
participar das associações de surdo e, claro, da comunidade surda. 

Morais (2012) explica que assim como a língua portuguesa, a LIBRAS 
possui regionalismos, ou seja, diferentes formas de se expressar em diferentes 
regiões do país. Além disso, ela possui regras próprias e se constitui nos níveis 
fonológico, morfológico, sintático e semântico. 

Aprender uma Língua Estrangeira (LE) é um processo complexo, com inú-
meras variáveis. Nesse caminho existem vários modelos de aprendizagem, metodo-
logias, contextos e características que podem contribuir no momento da aquisição. 

A Sociolinguística tem sido observada como um fator de grande impor-
tância, por abordar aspectos sociais na aprendizagem de uma língua estrangeira. 
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Segundo Young (1999, p.105): 

Because acquisition and use occur in a social context, it is important for se-
cond language acquisition researchers to understand the ways in which so-
cial context and the acquisition and use of  a second language are related.

Dessa forma, pensar em um ensino de Língua Estrangeira (LE) para Surdos 
é muito importante e necessário, visto que vivemos em um mundo globalizado 
onde cada vez mais estamos em contato com outras culturas e outras línguas. 

Assim, o aprendizado de uma (LE) propicia ao aprendiz lançar um novo 
olhar para a sua cultura, assim como, para a cultura do outro, convidando-o a 
construir novas relações, a conhecer e respeitar as diferenças e diversidades en-
contradas em cada sujeito.

Para Barton-Ricardo (2004):

[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasi-
leiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicio-
nando-se contra qualquer discriminação baseadas em diferenças culturais, 
de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características indi-
viduais e sociais (1997, p 15).

Para Almeida Filho (2007), a metodologia mais utilizada no ensino da lín-
gua inglesa é a abordagem comunicativa (Communicative approach). Conforme o 
autor nesta abordagem, há uma comunicação com contextos sociais reais e o uso 
de materiais autênticos, praticando as funções da língua em uma situação de in-
teração entre os falantes e ouvintes. Seu objetivo é criar condições favoráveis para 
a aquisição de um desempenho real na língua alvo (inglês). O uso do multiletra-
mento também está presente nesta metodologia, estimulando as multissemioses 
nos alunos (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 42). Quadros e Schmiedt enfatizam que 
“a tarefa de ensino da língua portuguesa tornar-se-á possível, se o processo for de 
alfabetização de segunda língua, sendo a língua de sinais reconhecida e efetiva-
mente a primeira língua” (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 24).

Neste caso, podemos alegar que surge então um impasse: a impossibilida-
de de se trabalhar em sala de aula as habilidades de comunicação oral (speaking) 
e compreensão auditiva (listening) da Língua Inglesa. 

Neste caso, faz-se necessário o uso do Inglês Instrumental para desenvol-
ver a leitura e a compreensão textual dos alunos surdos, pois, conforme Silva 
(2001), esse método deve atender propósitos específicos e explícitos do aprendiz, 
possibilitando que este “esteja apto a ler textos em língua inglesa, com um nível 
de compreensão tal que lhe permita captar as ideias principais desses textos” 
(SILVA, 2001, p. 4). 

Para Santos, Oliveira e Veras (2019) o ensino da língua inglesa por meio 
do Inglês Instrumental retoma ao ensino Estruturalista, não tendo, para o aluno 
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surdo, uma função comunicacional relevante, já que a Libras supre tal necessida-
de comunicativa, gerando, desta forma, o desestímulo da aprendizagem da lín-
gua inglesa para o aluno surdo, uma vez que para o aluno surdo, a língua inglesa 
será a uma terceira língua (L3) e tonara-se mais um grande desafio. 

Svartholm (2014) discute que a habilidade de leitura dos alunos surdos 
se aproxima muito aos ouvintes, já em relação a escrita, é difícil fazer essa 
comparação, pois os alunos surdos apresentam muitos erros gramaticais e pro-
blemas “peculiares” não encontrados em textos das crianças ouvintes. Além 
disso, estudos confirmam que apenas 3% dos estudantes de 18 anos leem no 
mesmo nível de um leitor de 18 anos ouvinte, e mais de 30% dos estudantes 
surdos deixam a escola iletrados. 

Contudo, a escrita do aluno surdo, tanto na língua portuguesa (como L2) 
quanto na inglesa (como LE), tende a se apresentar em níveis de interlíngua – 
termo criado por Selinker (1972) para se referir ao sistema de transição que o 
aprendiz desenvolve durante o processo de aquisição/aprendizagem da segunda 
língua em que há uma interferência da língua materna em aspectos sintáticos, 
fonológicos, semânticos e lexicais, que são levados para a língua-alvo. 

Berto (2012) ressalta que, para compensar a falta da audição, os alunos 
surdos são muito visuais e, por isso, sugere o uso de recursos que privilegiem o 
uso de imagens, tais como fotos, vídeos, tirinhas, charges, softwares educacio-
nais etc. Com isso, o aluno poderá associar a imagem da palavra escrita à ima-
gem do objeto/palavra em questão. 

De acordo com Miccoli (2005, p.31), “uma língua é usada para, entre 
muitas outras coisas, comunicar ideias e sentimentos, permitindo aos seus falan-
tes participações social e cultural”; por isso, o aluno surdo não deve aprender 
apenas palavras soltas. Como qualquer outro aprendiz de uma (LE), ele deve 
ser exposto a situações de produção/consumo de enunciados que se situem no 
mundo, de acordo com necessidades e situações reais de interação. 

Ante do exposto, cabe lembrar, segundo Sousa (2009) que fatores como, a 
pouca fluência da segunda língua, fatores sociais, culturais e afetivos, facilitam 
ou dificultam o aluno a escrever em uma língua estrangeira, por isso, muitos 
acabam resistindo e até desistindo, além de remeter a supressão da sua língua 
materna (a língua de sinais), que apresenta uma história de repressão já firmada 
na comunidade surda.

3. Considerações finais

Pensar a Sociolinguística como base para metodologias relevantes no en-
sino-aprendizagem de Língua Inglesa para surdos é apontar para o desenvolvi-
mento desse indivíduo e da sua competência linguística.
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A sociologia da linguagem e a sociolinguística podem ser de grande utili-
dade para nos informar que, o inglês é - de fato - um facilitador para aproximar 
o aprendiz surdo da cultura e da sociedade que compreende e utiliza uma língua 
estrangeira (LE).

Precisamente, a ênfase na competência comunicativa no ensino de (LE) 
hoje requer a complementação do ensino com uma dimensão sociolinguística. 
A incorporação desta dimensão no processo de ensino-aprendizagem da Língua 
Inglesa para alunos surdos ajudará tais aprendizes a compreender melhor a lín-
gua-alvo e a utilização dessa língua em sociedade. (GEESLIN; LONG, 2014).

A sociolinguística promove um estado de consciência da diversidade e 
permite, tanto ao professor, quanto ao aluno surdo, reduzir o abismo que separa 
o objetivo linguístico irreal da sala de aula (a minoria) e o vernáculo do mundo 
real (a maioria).

Um filtro inicial bem utilizado pode auxiliar nesta radiografia e posicio-
nar o aluno em seu grau de familiaridade com o assunto em pauta e, assim, 
facilitar o ritmo de aula de forma a evitar gargalos de aprendizado que podem 
desmotivar a aprendizagem.

O aluno surdo precisa ter verificada a bagagem por ele trazida. 
Conhecimento de mundo e conhecimento linguístico são experiências de vida 
que este aluno pode trazer até a sala de aula. Nenhum estudante jamais chegará 
ao ambiente escolar com conhecimento zero. 

Sendo assim, desenvolver competência comunicativa em primeira língua 
antes de adquirir competência em segundo e/ou terceiro idioma é o grande de-
safio do aluno surdo. Para tanto, a aquisição da primeira língua deve integrar 
novas estratégias sociolinguísticas de intervenção relacionadas à aquisição, à 
cognição e ao desenvolvimento da linguagem.

Mais pesquisas são necessárias sobre o papel da sociolinguística e as opções 
metodológicas voltadas à comunidade surda. O embasamento nessa teoria pode, 
através do modelo de ensino em primeira língua, auxiliar no letramento, no desen-
volvimento e na facilitação do sucesso acadêmico para a aquisição de uma (L3).
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POSFÁCIO

Iniciamos este posfácio elogiando a dedicação, comprometimento e criati-
vidade de cada autor com seus artigos de inestimável valor, que compõem a obra 
“A PRÁXIS PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE: tecnologias, 
inclusão e avanços na educação dialética para a consolidação do processo de 
ensino-aprendizagem”. Este livro além de trazer muito conhecimento, também 
traz um pouco de cada autor, de sua história de vida e de seu entusiasmo em bus-
ca de uma sociedade cada vez melhor, através de práxis pedagógicas inovadoras. 

Cada artigo revela que a escrita é um importante meio de registro e trans-
missão de conhecimentos, permitindo que as informações sejam armazenadas 
e transmitidas de geração em geração. A educação, assim, busca desenvolver o 
pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de argumentação dos indiví-
duos, habilidades que são fundamentais para a escrita. Cada autor deste maravi-
lhoso livro contribui para a formação de indivíduos mais conscientes e respon-
sáveis, capazes de utilizar a escrita de forma ética e responsável.

A relação entre escrever e educar é de interdependência, uma vez que a 
escrita é uma ferramenta fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, 
enquanto a educação é essencial para o desenvolvimento da habilidade de escrita 
e para a formação de indivíduos mais conscientes e responsáveis. Esperamos que 
você leitor sinta a mesma emoção que nós ao lermos cada capítulo aqui escrito. 

Uma boa leitura a todos!
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