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APRESENTAÇÃO 
 

Esta coletânea de artigos acadêmicos denominada “Educação em Pauta: 
reflexões sobre ensino e aprendizagem” tem como organizadores da obra os 
pesquisadores Thiago Cedrez da Silva e Elvis Silveira Simões.  

Foram reunidas diferentes perspectivas de pesquisas com o telos de criar um 
conjunto de ensaios sobre educação, ensino e aprendizagem que permitem apresentar, 
numa única obra, diferentes abordagens sobre estes temas. Foram reunidos no total de 
38 artigos, organizados neste único volume. 

Pensar sobre a educação no Brasil e como melhorá-la é sempre um desafio. 
Sobretudo por conta dos conflitos de interesses políticos, sociais e culturais, pois a 
educação se insere num campo de disputa por legitimidade e participação social. 

Diante deste contexto atual, precisamos pensar em estratégias para levar a 
educação do País a outro patamar. Fazer com que as pessoas em situações de 
vulnerabilidade social e econômica tenham um ensino de qualidade que permitam a elas 
ter mais oportunidades pessoais e profissionais. Além disso, repensar a relação ensino e 
aprendizagem vigente, levando em consideração novas abordagens metodológicas e o 
quanto estas podem ser desenvolvidas para potencializar os próprios saberes daqueles 
que estão em sala de aula. 

Acompanhe conosco, diferentes trabalhos de pesquisadores que se dedicaram 
neste desafio citado acima, de tornar a educação mais acessível, de pensar a relação de 
ensino-aprendizagem a partir de novas metodologias que potencializem os saberes. E por 
fim, de tornar a sala de aula um ambiente mais plural. 

Os autores Alessandra Borba Mesquita, Mario Marcos Lopes e Emerson Benedito 
Ferreira, em seu trabalho intitulado “A infância, o lúdico e a formação do professor”, 
discutem a importância de trabalhar o lúdico como estratégia pedagógica para o 
desenvolvimento infantil. Conforme os autores, seu estudo visa apresentar o lúdico como 
fator medular para o processo de ensino e aprendizagem e formação do professor. 

André Luiz Picolli da Silva, em “Educação financeira como desafio social para o 
Brasil do século XXI”, a ponta que a partir da alteração da BNCC em 2018 tornou-se 
obrigatória a realização da Educação Financeira no ensino básico. Contudo com um 
enfoque dado extremamente técnico, desconsiderando os fatores emocionais. Em sua 
visão, a prática deve ser realizada de modo interdisciplinar a partir de um enfoque maior 
em aspectos psicológicos do que econômicos, a fim de gerar maior impacto e eficácia em 
um projeto social para o país. 

As autoras, Andréia Severo de Souza Gomes e Leila Nascimento da Silva, 
discutem como uma professora do 2º ano, de uma escola pública ciclada, de 
Garanhuns/PE, avalia seus alunos em alfabetização, quais instrumentos utiliza e qual a 
sua concepção de avaliação, em seu trabalho intitulado “Avaliação da alfabetização numa 
escola ciclada: concepções, práticas e instrumentos”. 

Ao analisar o sentido de tecnologia das mídias eletrônicas na educação a partir da 
filosofia da tecnologia, Arthur Silva Araujo e Gustavo Thayllon França da Silva, no estudo 
“Filosofia da tecnologia: mídias eletrônicas na educação”, permitem refletir sobre nossa 
ação de agentes da educação no contexto escolar, bem como alterar significativamente 
nossa visão de mundo sobre o papel que as TICs representam na dimensão ética, 
política, econômica e educacional. 

Os pesquisadores Arthur Silva Araújo e Gustavo Thayllon França da Silva, em 
seu trabalho intitulado “Vida Maria: curta metragem e a realidade do sertão nordestino”, 
relatam em uma análise do curta metragem “Vida Maria” produção de Márcio Ramos, que 
apresenta o estilo de vida e do cotidiano de uma família que vive no sertão nordestino, em 
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especial, o Ceará. E possuem como objetivo descrever o comando familiar e suas 
características entre a não valorização da educação e força de vontade de estudar. 

As pesquisadoras Cibelli Batista Belo, Priscila Kabbaz Alves da Costa eTania 
Teresinha Bruns Zimer, em seu estudo “As mudanças da avaliação para aprendizagem na 
educação infantil: uma análise dos documentos oficiais”, têm como objetivo identificar 
quais as mudanças ocorridas no processo de avaliação para aprendizagem proposta na 
Educação Infantil a partir da BNCC. A partir dessas mudanças, conforme aponta as 
autoras, um novo olhar permite que se pense a avaliação como um processo, que 
possibilita ao professor identificar os avanços e as potencialidades da criança. 

Dayse Marinho Martins, em “Infância e historicidade: a história do maranhão no 
currículo da educação infantil em São Luís – MA”, objetivou traçar um panorama acerca 
dos conteúdos de História do Maranhão que permeiam o currículo da Educação Infantil , 
em sua Análise do ensino de História no currículo da Educação Infantil municipal em 
São Luís – MA. 

Em “Estágio supervisionado I e Docência em Geografia: aproximações no futuro 
campo de trabalho – EMEF Martinho Motta da Silveira em Marabá – Pará”, texto escrito 
pelos autores Dionel Barbosa Ferreira Júnior, Diêmison Ladislau de Alencar, Raquel da 
Costa Silva e Robson Alves dos Santos, discorre sobre a experiência adquirida através do 
estágio em sua primeira etapa, vivenciada no ano de 2018 na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF) Martinho Motta da Silveira. Os autores refletem sobre como a 
inserção em projetos de extensão, assim como o estágio tem um papel fundamental e 
influenciador na perspectiva do caminho a ser trilhado enquanto futuros professores. 

Na pesquisa, “Um estudo sobre as dificuldades de ensino e aprendizagem da 
produção de texto na EJA”, de autoria de Elany Camyla Teixeira do Nascimento e Elaine 
Cristina Nascimento da Silva, discutem o desafio em preconizar metodologias que 
coloquem o foco do ensino na produção textual, estimulando suas situações sócias 
interativas, e não só na apreensão de regras gramaticais e/ou determinados conteúdos, 
no ensino da Língua Portuguesa. Assim, as autoras visam compreender como se deu a 
evolução das metodologias — tirando o foco da estrutura e da gramática da língua e 
assumindo o texto como ponto central — na sala de aula, em especial em turmas da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), objetivando aclarar como os professores dessa 
modalidade de ensino lidam com tal perspectiva. 

O estudo de Elizabeth Sousa Abrantes e Yuri Givago Alhadef Sampaio Mateus, 
tem por objetivo analisar o tema da Independência do Brasil em um livro didático da 
atualidade. E seu trabalho, “A Independência do Brasil no livro didático: uma análise da 
obra “História: das cavernas ao terceiro milênio - da conquista da América ao século XIX”, 
os autores buscam apresentar uma breve alusão à historiografia nacional do tema da 
Independência, com obras basilares, a fim de mostrar diversas interpretações sobre esse 
processo histórico, e posteriormente, analisar a abordagem sobre o processo da 
Independência do Brasil nesse livro didático 

Em “Teoria Pós-estruturalista e Educação: a análise da pós-modernidade e suas 
implicações no campo educacional (formal)”, os autores Eduardo Nunes Jacondino e 
Maria Eloize Kisel Araújo, elaboram uma reflexão, fruto das leituras e dos encontros 
mensais ocorridos a partir do projeto de pesquisa: Teoria pós-estruturalista e educação: A 
análise da pós-modernidade e suas implicações no campo educacional (formal). Sua 
abordagem possui como referência autores da escola pós-estruturalista (notadamente do 
filósofo Michel Foucault), identificando as relações que se estabelecem entre as 
mudanças sociais/culturais pelas quais as sociedades contemporâneas têm passado e as 
imbricações destas mudanças nos meios educativos. 

Versando sobre a relevância do ensino de Sociologia no Ensino Médio a partir do 
olhar dos discentes e analisando suas expectativas sobre os conhecimentos sociológicos, 
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a pesquisadora Érica Cecília Noronha Da Boit, em seu estudo nomeado “O olhar discente 
sobre o ensino da sociologia em uma escola de ensino médio de Canoas-RS”, discute a 
importância da Sociologia na formação dos sujeitos e na compreensão social. Assim, 
através de um Estudo de Caso, a discussão desenvolvida apresenta diversos fatores que 
compõem a instituição escolar como sociais, culturais, ideológicos e políticos e que 
auxiliam na construção dos agentes sociais. 

Os pesquisadores Ernesta da Silva Araújo, Victor Luiz Duarte Rigotti e Frederico 

Mazieri de Moraes, em sua pesquisa nomeada “A arte como ferramenta na construção da 

representatividade: um estudo com bonecas pretas na EJA do CPD em Juína/MT”, 

buscam compreender a percepção de estudantes da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) privados de liberdade sobre uma prática pedagógica interdisciplinar aplicada na 

escola Nova Chance no Centro de Detenção Provisória (CDP) no município de Juína, no 

ano de 2019 

Em “O discurso conservador: Escola Sem Partido e congêneres”, Fátima Modesto 
de Oliveira, analisa as ideias educacionais como no caso das que estão presentes no 
Projeto de Lei Escola sem Partido. 

A partir do estudo “A Neurociência aplicada à educação mediante o sujeito com 

dislexia”, dos pesquisadores Gustavo Thayllon França da Silva, Arthur Silva Araújo, 

Genoveva Ribas Claro, apresenta a neurociência e a dislexia entre seus conceitos e 

análises. O autor defende que o uso das técnicas de aprendizagem e atenção na 

suspeição é capaz de auxiliar a classificação de indivíduos com risco de dislexia e 

procurar diagnosticar rápido e tomar os devidos cuidados. 

Iúry Fagundes da Silva, objetiva, em “Inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho: quando as memórias narram as experiências”, evidenciar as 

memórias de uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Autismo que 

exerce atividade laboral em uma escola privada, de forma que contribua para uma 

reflexão e melhor entendimento sobre a maneira que tem se fomentado a inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

As pesquisadoras Jailma dos Santos Gomes e Elaine Cristina Nascimento da 
Silva apontam que o papel da escola é preparar os alunos para que estes possam 
participar das diversas práticas sociais em que estejam inseridos, promovendo um ensino 
que instrumentalize os indivíduos para o exercício da cidadania de forma plena. Assim, 
em seu estudo de denominado “Organização do Trabalho Pedagógico: elementos 
norteadores do planejamento de professores de língua portuguesa”, sustenta que para 
que se cumpra esse papel social da escola, o planejamento educacional é um forte aliado, 
levando-se em consideração que, por meio dele, é possível traçar objetivos e metas que 
sirvam para atingir as finalidades da educação. 

O trabalho “Escola Sem Partido: censura do ensinar”, dos autores Geizibel Leme 
Julia Halas e Ricardo Carvalho, busca problematizar o significado do movimento Escola 
Sem Partido (ESP), trazendo o contexto histórico de seu início e trajetória dentro do 
governo. Para ambos, este projeto representa um enorme retrocesso na educação, com 
uma proposta de vinculação de uma única ideologia dentro das salas da aula, a ideologia 
de direita extrema. 

O artigo “comunicação de más notícias frente à pandemia da covid-19: reflexões 
docentes com o uso da simulação realística”, escrito por Júlia Protas, Simone Lysakowski 
e Morgana Thaís Carollo Fernandes, busca refletir sobre o processo de ensino-
aprendizagem, lançando mão da simulação realística, que alia preceitos de segurança do 
paciente proporcionando o preparo por meio de treinamento em habilidades e 
competências que estimulam a tomada de decisão. 
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Os pesquisadores Jorge Cedrez Verneti, Thiago Cedrez da Silva e Elvis Silveira 
Simões dialogam sobre a importância da manutenção de políticas públicas e 
metodologias de ensino no âmbito da Educação Inclusiva. O artigo, “educação inclusiva: 
reflexões sobre a experiência no estágio docente”, defendem que é imperativo refletir, 
reavaliar e estudar posturas e práticas pedagógicas que propiciem a inclusão plena deste 
público e, por consequência diminuir a segregação presente no ambiente escolar. 

O trabalho de Denise Wanzeler de Carvalho, Kaio Coelho Rodrigues e Terezinha 
pereira Cavalcante, intitulado “Cursinho de educação popular emancipa: um diálogo entre 
didática e inclusão”, versa sobre o Cursinho de Educação Popular Emancipa, que é uma 
ação institucional de extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA). 

No artigo de Leila Nascimento da Silva e Maria auxiliadora Gonçalves Felix 
Ferreira, as autoras, analisam se professoras do 1º ano, da rede pública de ensino de 
Garanhuns-PE, dizem utilizar as obras complementares no trabalho de alfabetização e 
como ocorre essa utilização. Em seu trabalho “A utilização das obras complementares 
pelos professores nas práticas pedagógicas de alfabetização”, apontam que as docentes 
dizem utilizar com frequência as obras, por meio de variadas estratégias, tais como 
empréstimos de livros, uso em sequências didáticas, em atividades de alfabetização. 

Os autores Livia Crespi, Deisi Noro e Vágner Peruzzo, discorrem sobre o 
entendimento de diferentes autores no tocante à relevância da formação docente 
continuada, para na sequência apresentar as discussões e as práticas propostas na 
formação em questão. No estudo, “Base Nacional Comum Curricular: uma experiência de 
formação docente continuada na educação infantil” apresenta uma experiência de 
formação docente continuada com enfoque nos direitos de aprendizagem e nos campos 
de experiência propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Educação 
Infantil (EI). 

“Os direitos humanos na formação de professores: algumas reflexões a partir de 
uma experiência na educação profissional” é um estudo que propõe compreender os 
elementos relevantes à discussão da temática dos Direitos Humanos (DH) na formação 
de professores para a EP, em um curso de especialização lato sensu, na modalidade à 
distância (EAD). Para os autores, Marcelo D’Aquino Rosa e Samira de Moraes Maia 
Vigano, a abordagem de tópicos sobre os DH contribui de maneira significativa na 
formação de professores. 

Os pesquisadores Márcio Moterani Swerts, Eloisa Rosotti Navarro, Marcelo 
Vicentin e Rogério de Melo Grillo, no artigo intitulado “Em uma guerra nem todas as 
armas são mortais”: poder pastoral e meritocracia nos discursos do dia “D” da educação 
mineira têm como escopo problematizar e analisar os discursos presentes nos 
documentos específicos do Dia “D”, com o intuito de depreender as estratégias de poder-
saber, mormente, no que concerne ao poder pastoral e a meritocracia por trás destes 
documentos. 

Em um estudo que faz parte de um projeto realizado pelo PIBID em um CMEI 
(Centro Municipal de Educação Infantil), as autoras Maria Eloize Kisel Araujo, Elizabete 
Canci de Moura, Lliane Arlei Baifus e Marina Silva da Luz, discute a adoção da pedagogia 
desenvolvida por Maria Montessori no artigo denominado “As experiências do PIBID na 
educação infantil: inserção na metodologia de Maria Montessori”. 

No artigo intitulado “Os olhares de discentes e docentes do interior paulista sobre 

o uso do facebook como ferramenta de apoio a aprendizagem”, os autores Mario Marcos 

Lopes, Matheus de Mello Cunha e Cleide Ferreira de Camargo analisam os diferentes olhares de 

professores e alunos, do ensino público, do interior do Estado de São Paulo, no que diz respeito 

ao uso do Facebook (mídia social), como ferramenta de apoio a aprendizagem. Conforme 

apontam os pesquisadores, os resultados indicam uma boa aceitação desta mídia social, como 



10 

 

ferramenta de apoio, inclusive muitos docentes já faz uso desta para o seu fazer pedagógico. 

O pesquisador Matheus Modesto de Azevedo, em seu estudo denominado “A 

docência-experiência e a criança com autismo: as possibilidades de construção de uma 

inclusão ‘menor’”, discorre sobre a docência-experiência no autismo situando-se a partir 

da compreensão de um processo complexo de inclusão de uma criança com autismo na 

escola. 

Na pesquisa de Michel Gustavo de Almeida Silva, intitulada “A sociologia e a sua 
trajetória histórica enquanto componente curricular na educação básica brasileira” tem 
como objetivo estudar a trajetória da Sociologia na educação básica brasileira e os 
aspectos que têm caracterizado a relação entre a Sociologia, educação secundária e 
Ensino Médio, e, por conseguinte, o papel da Sociologia, durante os sucessivos governos 
e contextos político-sociais brasileiros. 

No artigo “A importância da relação professor-aluno na construção de um 
ambiente de confiança mútua através de prática de escrita biográfica”, as autoras Raquel 
Rossales Aires e Aline Accorssi, objetivaram refletir sobre as práticas pedagógicas, a 
partir de experiências docentes vividas pela primeira autora nos anos de 2016 e 2017, em 
um ambiente de Educação Popular realizado pelo Projeto Desafio pré-vestibular da 
Universidade Federal de Pelotas. 

Ao discorrer sobre a importância da música popular brasileira enquanto 
ferramenta para a construção do conhecimento dos alunos do ensino médio, na disciplina 
de história, no artigo “A música popular brasileira como estratégia metodológica na 
disciplina de história no ensino médio”,  os autores Richardson Nogueira, Sônia Maria 
Caetano, Ronne Clayton de Castro Gonçalves e Fabiano Hector Lira Muller, identificaram 
que as produções artísticas e culturais, complementam as práticas pedagógicas em sala 
de aula, promovendo a contextualização e ampliação dos conhecimentos dos alunos, 
instigando também o senso crítico deles enquanto cidadãos. 

Sidinei de Araújo Lemes e Marcelo Rocha Campos trazem uma discussão sobre 
como o Teatro do Oprimido pode ser utilizado como educação social, em sua pesquisa 
chamada “O Teatro do Oprimido como educação social”. Destacam os autores que, com a 
pesquisa, tentaram demonstrar como o Teatro do Oprimido pode ser utilizado enquanto 
ferramenta para a educação. 

O trabalho “Inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior: trajetória de 
uma estudante surda em um ambiente universitário”, de autoria de Suellen Teixeira 
Nascimento, tem como objetivo evidenciar as memórias de uma estudante surda no 
Ensino Superior percebendo suas motivações, dificuldades, interação com seus pares e 
professores e suas perspectivas pós-universidade. Conforme a pesquisadora, os 
resultados apontam para a necessidade de recursos tecnológicos, profissionais 
capacitados e ações facilitadoras para a permanência e conclusão acadêmica. 

No artigo “Vivência universitária de alunos com deficiência intelectual e/ou 
autismo: a experiência da universidade do estado do rio de janeiro”, a pesquisadora 
Suellen Teixeira Nascimento, objetiva demonstrar que a experiência desses indivíduos no 
ambiente universitário pode interferir na melhoria das interações sociais e relacionais. Sua 
pesquisa sugere que a experiência na universidade gerou maior autonomia e 
desenvolvimento de capacidades no sentido de superação de barreiras e convivência com 
os pares. 

A pesquisa de Valdirene Hessler Bredow e Maristani Polidori Zamperetti, nomeada de 

“Os grupos do facebook na educação: possibilidades interativas entre alunos e 
professores do ensino médio”, apresenta o potencial dos grupos do Facebook como 
ferramentas possíveis e viáveis para procedimentos pedagógicos e desenvolvimento do trabalho 
docente, possibilitando a aprendizagem e a construção do conhecimento de forma interativa entre 
professores e alunos. 
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O estudo de, Victor Luiz Duarte Rigotti, Célia Cardoso de Sá e Frederico Mazieri 

de Moraes, intitulado “Percepção étnico–racial e religiosa entre estudantes de ensino 

médio: um debate necessário” reflete sobre a percepção étnico-racial e religiosa de 

estudantes do ensino médio regular das escolas públicas estaduais no município de 

Juína/MT e buscar alternativas na aplicação da Lei 10.639/2003, que versa sobre a 

inclusão no currículo oficial, a temática História e Cultura Afro-Brasileira. 

Por fim, pesquisa de William Braga Nascimento, intitulada “‘Entre Jesus e Paulo’: 
os cristianismos como conhecimento e aplicação no ensino de história”, busca 
estabelecer através da história, uma leitura sobre o movimento cristão, sobretudo no 
momento em que este se estabelece como um movimento contrário ao Império Romano. 
Para tanto, utiliza-se das cartas do apóstolo Paulo, as quais deixam (ex) implícito seu 
posicionamento frente ao modelo sócio-político imperial. 

Com votos de boa leitura e reflexões, acreditamos que esta obra pode ser um 
farol que trará luzes a novas discussões e/ou aprofundamento de debates já 
estabelecidos. 

 
Os organizadores 
(Thiago Cedrez da Silva; Elvis Silveira Simões) 
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A INFÂNCIA, O LÚDICO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR  
 

Alessandra Borba Mesquita1 
Mario Marcos Lopes2 

Emerson Benedito Ferreira3 
 

RESUMO: Trabalhar o lúdico como estratégia pedagógica para o desenvolvimento infantil 
é discurso relevante na literatura científica contemporânea. Entre as discussões, aponta-
se que para trabalhar o lúdico é preciso que o docente esteja preparado e inserido dentro 
desta realidade. Diante disso, o objetivo deste estudo é apresentar o lúdico como fator 
medular para o processo de ensino e aprendizagem e formação do professor. Para o 
desenvolvimento deste trabalho a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. 
Mediante investigações, foi possível considerar que o trabalho através do lúdico é parte 
constante do desenvolvimento da criança, e por consequência, necessita fazer parte das 
estratégias pedagógicas, especialmente dentro das escolas de Educação Infantil.  

 
Palavras-chaves: Educação Infantil, Metodologia Lúdica, História da Educação. 
 
Introdução 
 

Segundo Dias (2020, p. 3), “o ser humano nasceu para descobrir, para aprender, 
para tomar para si todos os conhecimentos, passando pelos mais simples até os mais 
complexos”. A escola é a instituição na qual a descoberta acontece, assim como o 
aprendizado. Dentro do âmbito escolar as oportunidades de ensino e aprendizagem são 
apresentadas para as crianças como forma de promover seu desenvolvimento integral, 
conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018). 

Dentro dessa realidade, o trabalho através do lúdico, traz o desenvolvimento 
psicológico, motor, cognitivo e social. Educador e escola devem trabalhar em conjunto 
para oferecer a criança um ambiente de alegria e aprendizado. Em relação às muitas 
formas de educar e transformar o indivíduo, está a Educação Lúdica, a qual é voltada 
para o trabalho através de brincadeiras e jogos, tema central deste estudo. 

Quando a criança entra no processo da educação lúdica, ela não apenas se diverte 
ou brinca, mas desenvolve as suas mais diversas capacidades e vivencia o mundo que a 
norteia, fator essencial para toda a sua vida. 

Embora a Educação Lúdica seja tão importante como afirmam alguns estudiosos 
como Piaget (1978), Vygotsky (1989), Chateau (1987), Kishimoto (2014), Cunha (2009), 
esta educação muitas vezes deixa de ser inserida dentro das escolas, uma vez que para 
alguns professores, serve apenas como um passatempo. Com efeito, dentro do contexto 
da Educação Infantil as atividades lúdicas devem ser realizadas com certa 
obrigatoriedade para que realmente aconteça o desenvolvimento integral da criança.  

O objetivo geral deste trabalho será ressaltar o lúdico e a importância dos jogos e 
brincadeiras na educação infantil como proposta de desenvolvimento integral da criança 

 
1 Licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Educação São Luís. Docente da Rede Municipal de 
Jaboticabal/SP. 
2 Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Araraquara. 
Especialista em Tecnologia e Educação a Distância. Docente do Centro Universitário Barão de Mauá; 
Faculdade de Educação São Luís e Professor Coordenador na Rede Estadual de Ensino de São Paulo.  
3 Doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. Membro do grupo de Pesquisa 
sobre “A criança, a infância e a educação infantil: políticas e práticas da diferença”. 
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A elaboração deste trabalho se deu por meio de revisões bibliográficas, com 
pesquisas realizadas em livros e artigos científicos, veículos que debatem o lúdico, os 
jogos e as brincadeiras como estratégias importantes para que o processo de ensino e  
aprendizagem aconteçam. 

 
A Infância, a criança e o lúdico   
 

Para falarmos sobre a questão lúdica, temos que adentrar, - mesmo que 
parcialmente -, no âmbito dos Estudos da Infância pois é na infância e pela criança que os 
fatos se darão. Para tanto, conceituaremos os termos “criança” e “infância” tomando como 
base as investigações de Freitas e Kuhlmann Jr. (2002).  

 
Podemos compreender a infância como concepção ou a representação que os 
adultos fazem sobre o período inicial da vida, ou como o próprio período vivido 
pela criança, o sujeito real que vive essa fase da vida. A história da infância seria 
então a história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe 
de idade e a história da criança seria a história da relação das crianças entre si e 
com os adultos, com a cultura e a sociedade (FREITAS; KUHLMANN Jr, 2002, p. 
7). 

 
Então, pensando nestes mesmos termos, podemos dizer que “as ideias de criança 

e de infância são social e historicamente construídas e se consolidam por meio de 
dispositivos4 que incluem decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos e discurso de naturezas diversas” (ASSIS et al., 2016, p. 126). 

Com a contemporaneidade, os espaços para o desenvolvimento lúdico desta 
criança acabaram ficando menores e esquecidos. A falta de segurança acabou por deixar 
diminuir, - ou mesmo cessar -, as brincadeiras nas ruas5. E ainda, as novas tecnologias  
cada vez mais tem produzido jogos individuais. Sendo assim, as crianças afastaram-se 
uma das outras, e com isso a escola passou a ser um dos poucos locais permissivos do 
desenvolvimento lúdico (BLODORN, 2005). 

A importância de se permitir que a criança se contagie com atividades lúdicas são 
propagadas por diversos autores. Almeida (2020, s.p.), por exemplo, ensina que o “lúdico 
tem sua origem na palavra latina ludus e quer dizer jogo”. Ainda, de acordo com a autora, 
“o lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do 
comportamento humano”. Em termos mais precisos, o lúdico se refere ao jogar, ao brincar 
e ao movimentar-se espontaneamente. O lúdico é, portanto, “uma necessidade básica da 
personalidade, do corpo e da mente, sendo parte essencial das atividades da dinâmica 
humana” (FEIJÓ, 1992, p. 20).  

Conforme Luckesi (1994) as atividades lúdicas são as que propiciam uma 
experiência de plenitude. Para o autor, são elas ações não só vividas, mas também 
sentidas. 

Nesta mesma chave de análise, a literatura ressalta: 
 

Quando a criança mergulha em sua atividade lúdica, organiza-se todo o seu ser 
em função da sua ação. O interesse provoca o fenômeno; reúnem-se 
potencialidades num exercício mágico e prazeroso. E quanto mais a criança 
mergulhar mais estará exercitando sua capacidade de concentrar a atenção, de 

 
4 Dispositivo aqui no sentido cunhado por Michel Foucault. 
5 Já dizia o Estado de Florianópolis no ano de 1858 em sua Edição 13.444B: “As crianças que não tenham 
em casa um lugar conveniente para brincar, o encontrarão nos Parques Infantis ou Jardins da Infância que 
oferecem as melhores condições para isso [...]. Essa é a melhor maneira também de evitar que fiquem 
brincando na rua, correndo toda a sorte de riscos”. 
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descobrir, de criar e especialmente, de permanecer em atividade. Permeando tudo 
isto está a aprendizagem do fazer pelo sentir e não para obter um determinado 
resultado, para possuir alguma coisa (CUNHA, 2009, p. 1).  

 
Huizinga (2004, p. 21) foi quem melhor caracterizou o lúdico ao defini-lo como 

“ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo”. Com a divisão, o 
autor acaba por relacionar o lúdico com o jogo, pois o jogo é uma atividade livre e não 
séria6, sendo exterior à vida habitual, não está ligado a interesses materiais, segue as 
regras, causa movimento, ritmo e entusiasmo.   

Neste sentido: 
 

A ação de brincar é, a nosso ver uma atividade inerente ao ser humano, universal, 
natural, imprescindível e insubstituível durante a infância. É através do brincar que 
a criança não só apreende o mundo que a cerca, como também se socializa, cria, 
imagina, comunica-se, propõe problemas a si própria e busca soluções, libera 
emoções, valoriza seu ser, torna-se autônoma, exercita-se mental e fisicamente 
além de desempenhar tantas outras funções quantas são as complexidades da 
vida (BLODORN, 2005, p. 42-43). 

 
Através dos estudos citados, resta clara a importância do lúdico, principalmente 

quando o assunto se refere ao processo de desenvolvimento da criança. Brincar contribui 
consideravelmente para que a criança desenvolva sua personalidade, suas habilidades e 
conheça o mundo que a rodeia. 

 
O Jogo e sua importância  

 
O jogo segundo Kishimoto (2014) é parte da atividade lúdica. Nem toda atividade 

lúdica é um jogo, mas todo jogo é uma atividade lúdica. Kishimoto (2014, p. 63) enfatiza 
que “a compreensão das brincadeiras e o sentido lúdico de cada povo, depende do modo 
de vida de cada um, em seu tempo e seu espaço”. 

Para Mello (2013) o jogo faz uma relação entre a realidade e a fantasia, e seu 
conteúdo e significado dependem do local onde são realizados, e por serem miméticos 
auxiliam no processo de formação da criança, principalmente na educação infantil. 

De acordo com Almeida (2003) os jogos na infância servem como forma de 
intervenção em relação a agressividade. O autor esclarece que Platão, grande filósofo 
grego, ressaltava que “os primeiros anos das crianças deveriam ser ocupados com jogos 
educativos praticados pelos dois sexos, sob vigilância e em jardins de infância” 
(ALMEIDA, 2003, p.119). 

Por sua vez, Corrêa e Bento (2020, p. 7) ressaltam que “o jogo possibilita no 
momento de brincar a aprendizagem, pois aguça a criatividade, o raciocinar, o pensar, o 
descobrir, persistir interagir, socializar, criar e recriar”. Complementam dizendo que  
“através do jogo é possível que a criança aprenda sobre a dimensão do tempo, 
quantidade e compreensão da sequência [...] o jogo é um equilíbrio entre a criança e o 
mundo” (p. 07). 
 
Classificação dos jogos  

 
De acordo com Piaget (1978 apud KISHIMOTO, 2004) ao jogar a criança 

desenvolve seu pensamento lógico e cognitivo, pois jogar permite o treino das operações 
do pensamento como a criatividade, a capacidade de associar, discriminar, analisar, bem 

 
6 Diferindo aqui, ao que nos parece, de Neil Postman que no seu “O Desaparecimento da Infância” fazia 
severas críticas aos jogos para crianças no sentido da competição. 
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como as habilidades estratégicas. Segundo o autor, cada fase da vida da criança está 
associada a um tipo de atividade lúdica. 

Para classificar os jogos, usaremos os estudos de Piaget por meio das escritas de 
Passerino7 (2020), que descreve: 

 
Os jogos podem ser classificados de diferentes formas, de acordo com o critério 
adotado. Vários autores se dedicaram ao estudo do jogo, entretanto Piaget 
elaborou uma "classificação genética baseada na evolução das estruturas" (...). 
Piaget classificou os jogos em três grandes categorias que correspondem às três 
fases dos desenvolvimento infantil. 
➢ Fase sensório-motora (do nascimento até os 2 anos aproximadamente): a 
criança brinca sozinha, sem utilização da noção de regras. 
➢ Fase pré-operatória (dos 2 aos 5 ou 6 anos aproximadamente): As crianças 
adquirem a noção da existência de regras e começam a jogar com outras crianças 
jogos de faz-de-conta. 
➢ Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos aproximadamente): as 
crianças aprendem as regras dos jogos e jogam em grupos. Esta é a fase dos 
jogos de regras como futebol, damas, etc. 
Assim Piaget classificou os jogos correspondendo a um tipo de estrutura mental: 

• Jogo de exercício sensório-motor 

• Jogo simbólico 

• Jogo de regras (PASSERINO, 2020, s.p.) 

 
E complementa, com reflexão: 
 

➢ Jogos de exercício sensório-motor: (...) o ato de jogar é uma atividade 
natural no ser humano. Inicialmente a atividade lúdica surge como uma série de 
exercícios motores simples. Sua finalidade é o próprio prazer do funcionamento, 
Estes exercícios consistem em repetição de gestos e movimentos simples como 
agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular, correr, etc. Embora 
estes jogos comecem na fase maternal e durem predominantemente até os 2 
anos, eles se mantém durante toda a infância e até na fase adulta. Por exemplo 
andar de bicicleta, moto ou carro. 
➢ Jogos simbólicos: O jogo simbólico aparece predominantemente entre os 2 
e 6 anos. A função desse tipo de atividade lúdica, de acordo com Piaget, "consiste 
em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos 
desejos" ou seja tem como função assimilar a realidade. A criança tende a 
reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu meio ambiente e 
assimilar dessa maneira a realidade e uma maneira de se auto-expressar. Esses 
jogo-de-faz-de-conta possibilita à criança a realização de sonhos e fantasias, 
revela conflitos, medos e angústias, aliviando tensões e frustrações. Entre os 7 e 
11-12 anos, o simbolismo decai e começam a aparecer com mais frequência 
desenhos, trabalhos manuais, construções com materiais didáticos, 
representações teatrais, etc. Nesse campo o computador pode se tornar uma 
ferramenta muito útil, quando bem utilizada. Piaget não considera este tipo de jogo 
como sendo um segundo estágio e sim como estando entre os jogos simbólicos e 
de regras. O próprio Piaget afirma: "... é evidente que os jogos de construção não 
definem uma fase entre outras, mas ocupam, no segundo e sobretudo no terceiro 
nível, uma posição situada a meio de caminho entre o jogo e o trabalho 
inteligente...". 
➢ Jogos de Regras: O jogo de regras, entretanto, começa a se manifestar por 
volta dos cinco anos, desenvolve-se principalmente na fase dos 7 aos 12 anos. 
Este tipo de jogo continua durante toda a vida do indivíduo (esportes, trabalho, 
jogos de xadrez, baralho, RPG, etc.). Os jogos de regras são classificados em 
jogos sensório-motor (exemplo futebol), e intelectuais (exemplo xadrez). O que 
caracteriza o jogo de regras é a existência de um conjunto de leis imposto pelo 
grupo, sendo que seu descumprimento é normalmente penalizado, e uma forte 

 
7 Existem outras classificações. A de Piaget foi trazida ao texto por ser a mais conhecida. 
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competição entre os indivíduos. O jogo de regra pressupõe a existência de 
parceiros e um conjunto de obrigações (as regras), o que lhe confere um caráter 
eminentemente social. Este jogo aparece quando a criança abandona a fase 
egocêntrica possibilitando desenvolver os relacionamentos afetivo-sociais 
(PASSERINO, 2020, s.p.). 

 
Através do pensamento de Piaget, é possível entender a importância do jogo como 

fator importante e determinante no processo de desenvolvimento. Quem brinca aprende 
melhor, evolui intelectualmente, socialmente e fisicamente. A criança que não brinca, 
acaba perdendo parte da infância e tem suas possibilidades de aprendizado reduzidas à 
metade. 

Dentro da importância das atividades lúdicas e do jogo como instrumento para o 
desenvolvimento dessas atividades, inserir os jogos no contexto da Educação Infantil, se 
faz necessário, para garantir que a criança, através do lúdico, descubra o mundo do 
brincar e construa sua personalidade e seus conhecimentos que serão importantes para 
as demais fases da vida. 
 

A Criança pré-escolar e suas atividades lúdicas 
 

Brincar8 é um fator que já nasce com a criança. Dessa forma é importante entender 
um pouco de seu desenvolvimento e sua relação com o seu modo de brincar. O brincar 
acontece com a criança desde que a mesma ainda está na fase inicial de seu 
desenvolvimento (quando ainda é um bebê) e se estende por toda a vida, porém modifica-
se ao longo do tempo, transformando-se em atividades do adulto. 

Sendo assim é importante conhecer um pouco sobre o desenvolvimento da criança 
pré-escolar e os tipos de atividades lúdicas que acompanham seu desenvolvimento. 
Como já salientado no tópico anterior, tais atividades são chamadas por Piaget de jogos e 
classificadas como sendo jogos de exercício, simbólicos e de regra. 

De acordo com Papalia e Olds (1981), Piaget esclarece que na idade pré-escolar a 
criança passa pelo período pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Essa fase 
começa assim que termina o estágio sensório-motor que vai até os dois anos. No período 
pré-operacional a criança começa a usar seu pensamento para se encadearem ao real. 
Nesse processo a criança começa a entender a arte da imitação, ela entende os 
símbolos. Começa o processo da atividade lúdica simbólica, na qual as crianças fazem 
com que os objetos representem alguma coisa. 

Papalia e Olds (1981) esclarecem também que no período pré-operacional a 
criança vivencia o egocentrismo, tende a enfocar somente um aspecto de uma situação e 
acaba por omitir os outros que condizem com seu raciocínio ilógico. 

Outro aspecto proveniente do período pré-operatório é a irreversibilidade. Um 
exemplo dado pelas autoras para esse processo é que quando se pergunta a uma criança 
se ela tem um irmão ou irmã, a mesma responde que sim, já se perguntada se a irmã ou 
irmão possui uma irmã ela diz que não, porque não consegue entender os dois lados da 
situação. 

Outro tipo de aprendizagem que acontece com a criança pré-escolar está ligado a 
capacidade de seriação, ou seja, a criança consegue a partir de seu conceito, organizar 
os objetos em sequência. Nessa fase as crianças também conseguem associar os objetos 
através de atributos iguais existentes para os mesmos.   

 
8 O termo “brincar” já aparece nos dicionários do final do século XIX da seguinte maneira: “Brincar: divertir-
se, folgar, foliar; entreter-se: Brincar com as bonecas. Saltar, pular, dançar, bailar. Agitar, menear 
descuidosamente ou por entretenimento com movimentos caprichosos: Estar brincando com a bengala, 
com a borla da capa. Agitar-se com movimentos graciosos (falando das coisas)” (AULETE, 1881, p. 244). 
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A Atividade lúdica na vida da criança pré-escolar 
 

Muitas são as atitudes das crianças quando são observadas brincando. Uma das 
características atentadas é o comportamento desocupado. Nessa atitude, a criança não 
está brincando, no entanto, está observando tudo que acontece ao seu redor. Se não 
observa algo ao seu redor, a mesma brinca com as partes de seu corpo. 

Segundo Papalia e Olds (1981) existem crianças classificadas como 
‘expectadoras’. Esta criança passa a maior parte de seu tempo observando as outras 
crianças brincando. Muitas vezes, interfere na brincadeira de um amigo, dando sugestões 
sobre brincadeiras e a maneira de brincar. As autoras também destacam a criança que 
brinca solitária. Ela usa brinquedos e realiza as brincadeiras, mas sempre sozinha. 

Outro aspecto a ser observado quando as crianças brincam são as que realizam  
atividades paralelas, ou seja, ela brinca independentemente. Brinca com brinquedos que 
são como os das crianças ao seu redor, mas brinca da maneira que acha adequada e não 
tenta influenciar ou modificar a atividade das crianças próximas.  

Papalia e Olds (1981) também tratam do divertimento associativo dessas crianças, 
ou seja, quando brincam com outras. Elas trocam, - nesse processo -, os brinquedos e as 
experiências das brincadeiras. Nessa modalidade, todas as crianças brincam com 
atividades semelhantes, - senão idênticas.  

Também podem fazer parte do grupo e realizar as brincadeiras de forma 
independente. Há também o divertimento suplementar cooperativo ou organizado. Nessa 
brincadeira, a criança brinca em um grupo que é organizado com o propósito de fazer 
algum produto material, esforça-se para alcançar alguma meta competitiva, dramatizar 
situações da vida adulta grupal ou divertir-se com brincadeiras formais. 

Ainda de acordo com Papalia e Olds (1981) o brincar transcende todos os níveis da 
vida de uma criança. As atividades lúdicas ligam-se às emoções, ao intelecto, à cultura e 
ao comportamento. 
 
A ludicidade e a formação do Professor de Educação Infantil  
 

É importante conhecermos as particularidades da educação Infantil, bem como as 
leis e resoluções que determinam como deve ser a formação dos professores que atuam 
no processo educacional brasileiro, para então entendermos a necessidade de o lúdico 
fazer parte da formação do professor. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB n° 5/2009 (BRASIL, 2009), todo o 
planejamento voltado para a educação infantil tem como fundamental objetivo promover o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. A criança “constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, 
produzindo a cultura” (art. 4º). 

O artigo 6º da Resolução CNE/CP nº1/2006 (BRASIL, 2006), determina que os 
professores devem revelar em suas práticas educativas, os conhecimentos de processos 
do desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, 
cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial. 

Sobre o que deve ser trabalhado na proposta pedagógica voltada para a Educação 
Infantil, é especificado no artigo 6º da Resolução CNE/CEB n° 5/2009 que: 

 
São princípios das propostas pedagógicas: éticos (da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 
ambiente e às diferentes culturas); políticos (dos direitos de cidadania, do 
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exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática) e estéticos (da 
sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais) (BRASIL, 2009). 

 
A Resolução acima citada deixa claro que as escolas de Educação Infantil, devem 

promover espaços para que a brincadeira aconteça. Além disso, as crianças devem e 
precisam ter acesso a brinquedos, daí a importância de conhecimentos sobre o lúdico na 
formação do professor de Educação Infantil. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) 
(BRASIL, 1998) os jogos e brincadeiras envolvem muitas áreas a serem trabalhadas 
dentro da proposta de ensino para a Educação Infantil. No trabalho com a música, os 
jogos e brincadeiras musicais são transmitidos por tradição oral, pois são fontes de 
vivência. Esses jogos envolvem os gestos, os movimentos, o canto a dança, o faz-de-
conta, esses jogos são expressão da infância, representam um capital cultural e 
desenvolvem a capacidade de memorização. 

No contexto do trabalho com a matemática, os jogos e brincadeiras também 
mostram a sua importância. De acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998) as noções 
matemáticas abordadas na educação infantil correspondem a uma variedade de 
brincadeiras e jogos, principalmente aqueles classificados como de construção e de 
regras. Vários tipos de jogos e brincadeiras que interessam às crianças são constituídos 
de rico contexto em que ideias matemáticas podem ser evidenciadas pelo adulto, por 
meio de perguntas e observações. Assim também, muitos outros conhecimentos podem 
ser adquiridos por meio de atividades lúdicas, conforme também destacadas pela BNCC 
(BRASIL, 2018, p. 41) ao apontar que a escola deve “promover oportunidades ricas para 
que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus 
pares [...]” 

Desse modo, o processo de formação do professor passou a ser visto com maior 
importância depois da promulgação da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 
1996) que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como 
LDBEN.  

A respeito de como deve ser a formação dos professores, a LDBEN em seu artigo 
62, especifica que os docentes que pretendem atuar na educação básica devem ter 
“formação em nível superior, em curso de licenciatura plena, com formação mínima para o 
exercício do magistério na Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental”, sendo admitida como formação mínima a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal.  

Dentro deste contexto, de acordo com a legislação (BRASIL, 1998), as redes de 
ensino devem colocar-se de maneira a investir na capacitação e atualização permanente 
e em serviço de seus professores, aproveitando as experiências acumuladas daqueles 
que já vêm trabalhando com crianças há mais tempo e com mais qualidade. 

Percebe-se que, a partir da regulamentação da LDBEN fomentou-se os 
questionamentos e debates acerca da Educação e de seu contexto político e social, 
fazendo com que, no grupo de educadores de todas as escolas do Brasil, os métodos e 
conteúdos pedagógicos que vinham sendo utilizados com seus alunos fossem 
repensados. 

Um documento que norteou a formação do professor foi a Resolução CNE/CP nº 
1/2006 (BRASIL, 2006) que determinou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 
de Licenciatura em Pedagogia e, em seu artigo 5º, ressalta que o estudante de pedagogia 
deve atuar com ética e compromisso com a finalidade de formar uma sociedade mais 
justa, compreender, cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos, de forma a contribuir para 
seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social e trabalhar com espaços 
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escolares e não-escolares na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases 
do desenvolvimento humano. 

Mais recentemente, a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, (BRASIL, 
2015) define novas diretrizes para os cursos de formação de profissionais do magistério 
em nível superior e estabelece a carga horária mínima de 3200 horas, distribuídas em oito 
semestres ou quatro anos de efetivo trabalho acadêmico.  

Essa mesma Resolução propõe que, em seu núcleo de formação geral, os cursos 
de licenciatura em pedagogia contemplem, entre tantos outros, o conhecimento sobre o 
desenvolvimento de crianças, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, lúdica, 
artística, ética e biopsicossocial, a partir da exploração de diferentes linguagens. Portanto, 
aqui contemplada a formação do professor com conhecimentos sobre o desenvolvimento 
integral da criança e a ludicidade tão presente e necessária durante a infância. 

 
O Lúdico na formação do professor  
 

A Resolução deixa claro, então, a importância de trabalhar com o lúdico como 
forma de ajudar no desenvolvimento da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei nº 8069/90 (BRASIL, 1990) já assegurava às crianças o direito de brincar, e 
por este fato, educadores e futuros educadores devem valorizar as atividades lúdicas. É 
preciso que o professor tenha consciência que, por meio da brincadeira, a criança 
observa, se movimenta, aprende e se desenvolve. 

 
As atividades lúdicas possibilitam fomentar a “resiliência”, pois permitem a 
formação do autoconceito positivo; possibilitam o desenvolvimento integral da 
criança, já que através destas atividades a criança se desenvolve afetivamente, 
convive socialmente e opera mentalmente. O brinquedo e o jogo são produtos de 
cultura e seus usos permitem a inserção da criança na sociedade. Brincar é uma 
necessidade básica assim como é a nutrição, a saúde, a habitação e a educação; 
brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, 
pois através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, 
estabelece relações logicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça 
habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu 
próprio conhecimento, sendo, portanto, essencial para a saúde física e mental 
(SANTOS, 2000, p. 20). 

 
 Percebe-se que, na atualidade, os cursos de licenciatura acabam por receber 

muitas críticas, especialmente no que se refere à ineficiência quanto à formação dos 
profissionais da educação infantil. Percebe-se neste contexto que há forte despreparo dos 
futuros docentes em atender as necessidades das escolas, principalmente no que 
concerne à criança. 

Nesta chave de análise, é necessário salientar que a formação de professores 
deve incluir a implementação de programas de formação continuada que cumpram não 
apenas a função de suprir as deficiências da formação inicial como também a da 
continuada. Para esta reflexão, contribui Kamii (1991): 

 
Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, 
aqueles caminhos que o professor considera o mais correto, mas é ajudar a 
pessoa a tomar consciência de si mesma, dos outros e da sociedade. É aceitar-se 
como pessoa e saber aceitar os outros. É oferecer várias ferramentas para que a 
pessoa possa escolher entre muitos caminhos, aquele que for compatível com 
seus valores, sua visão de mundo e com as circunstâncias adversar que cada um 
irá encontrar. Educar é preparar para a vida (KAMII, 1991, p. 125). 
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Souza e Almeida (2013) entendem que “a formação do educador não é um quebra-
cabeça com recortes definidos, depende da visão que cada profissional tem sobre a 
criança, homem, sociedade, educação, escola, conteúdo e currículo”. Olhando por este 
prisma, percebe-se que “as peças do quebra-cabeça se diferenciam possibilitando 
diversos encaixes” (p. 9673).    

Portanto, fica evidente que na formação de profissionais da Educação Infantil 
devem estar presentes disciplinas de caráter lúdico, pois a formação do educador 
resultará em sua prática em sala de aula.  

 
Ao entender a educação como um processo historicamente produzido e o papel 
do educador como agente desse processo, que não se limita a informar, mas 
ajudar as pessoas a encontrarem sua própria identidade de formar a contribuir 
positivamente na sociedade e que a ludicidade tem sido enfocada como uma 
alternativa para a formação do ser humano, pensamos que os cursos de formação 
deverão se adaptar a esta realidade. Um novo pilar: a formação lúdica (SANTOS, 
1997, p. 13). 

 
De acordo com a legislação (BRASIL, 1998) o trabalho direto com crianças 

pequenas exige que o professor “seja polivalente, e ser polivalente significa que ao 
professor cabe trabalhar com conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde os 
conceitos de cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes 
das diversas áreas do conhecimento”.  

A todo momento o professor precisa fazer uma reflexão a respeito de sua prática. 
Almeida (1998, p. 63) destaca que “formar professores para uma plena introdução do 
lúdico na escola é, sem dúvida, a meta fundamental” mas também a tarefa mais difícil, 
pois “o sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica só estará garantido se o 
educador estiver preparado”. Dispõe ainda que “nada será feito se ele não tiver um 
profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica, condições 
suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para levar isso adiante” 
(ALMEIDA, 1998, p. 63) 

Sobre o interesse do aluno na escola, o autor ainda explica: 
 

O aluno descobre que a maior e melhor escola é aquela que existe dentro dele 
mesmo, ninguém mais o segura, ninguém mais precisará dizer-lhe para fazer isto 
aquilo. Ele mesmo se encarregará de buscar os infinitos conhecimentos e 
experiências que existem e esperam por ele. Tudo isso se resume numa questão: 
saber despertar, conscientizar e confiar (ALMEIDA, 1998, p. 64). 

 
Também é relevante destacar a complexidade da formação do professor e a 

necessidade de conhecimentos sobre a ludicidade: 
 

A formação do educador, ao nosso ver, ganha qualidade se, em sua sustentação, 
estivessem presentes três pilares: a formação teórica, a formação pedagógica e 
como inovação a formação lúdica. Quanto mais o aluno vivenciar a ludicidade, 
maior será a chance deste profissional trabalhar com a criança de forma prazerosa 
(SANTOS, 1997, p. 14). 

 
Santos, na mesma obra (1997), ainda define que o educador, além de ser alguém 

com competência técnica para criar e recriar sua proposta pedagógica, é, ao mesmo 
tempo, “um mediador, um organizador do tempo, do espaço, das atividades, dos limites, 
das certezas e até das incertezas do dia-dia da criança em seu processo de construção 
de conhecimentos” (p.13), 
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E Almeida (1998, p. 64) arremata esclarecendo que “os professores devem estar 
preparados para trabalhar em todo tipo de escola, devem ser animadores, guias, 
desafiadores e estimuladores de possibilidades”. 
 
Considerações finais 
 

O analogista que observou esses jogos com uma atenção contínua não deixou de 
notar uma diferença específica na escolha das brincadeiras e dos exercícios 
favoritos das crianças dos dois sexos...O que notou, pois, nosso observador no 
caráter dos jogos infantis femininos? Notou uma tendência acentuada à elipse. 
Menciono, com efeito, entre os exercícios favoritos da infância feminina, a peteca 
e a corda... A corda e a peteca descrevem curvas elípticas ou parabólicas. Por 
que isso? Por que, tão jovem ainda, essa preferência do sexo menor pela curva 
elíptica, e esse desprezo manifesto pela bolinha de gude, a bola e o pião? Porque 
a elipse é a curva do amor, como o círculo é a da amizade. A elipse é a figura com 
a qual Deus desenhou a forma de suas criaturas favoritas: a mulher, o cisne, o 
corcel da Arábia, as pombas; a elipse é a forma atraente por natureza... Os 
astrônomos geralmente ignoravam por qual motivo os planetas descreviam elipses 
e não circunferências em torno de seu eixo de atração; conhecem agora esse 
mistério tanto quanto eu  (TOUSSENEL apud BENJAMIN, 2009, p. 228). 

 
Houve neste texto um esforço no sentido de conceituar a metodologia do lúdico, 

trazer suas nuances e conferir conhecimento sobre sua importância no processo de 
ensino e aprendizagem. Também se buscou demonstrar, - em linhas gerais -, como o 
desenvolvimento de atividades lúdicas pode promover o desenvolvimento das crianças na 
educação infantil. 

Diante da análise, pode-se considerar que uma formação do docente voltada para 
a ludicidade se faz urgente e necessária. Entretanto, é indispensável modificar 
efetivamente a metodologia utilizada na formação dos educadores, especialmente 
utilizando-se do lúdico com estratégia de ensino.  

Contudo, embora o lúdico apresente-se como metodologia necessária, o que se 
observa na prática é que esta metodologia é pouco conhecida, pouco empregada, dando-
se a ela pouca ou nenhuma importância, seja pela falta de espaço, pelo extenso currículo 
a ser seguido, pela falta de preparo do professor ou por outras tantas desculpas. 

Diante dessa realidade reafirma-se a necessidade de reformular o processo de 
formação do professor, para que ele aprenda a trabalhar com o lúdico e entenda a 
necessidade e o encanto que o brincar traz para seus alunos, independente da série em 
que estão inseridos. 
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A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO DESAFIO SOCIAL PARA O BRASIL 
 DO SÉCULO XXI 

 
 

André Luiz Picolli da Silva9 
 

Resumo: A partir da alteração da BNCC em 2018 tornou-se obrigatória a realização da 
Educação Financeira no ensino básico. Porém, percebe-se que o enfoque dado a essa 
prática é extremamente técnico, desconsiderando os fatores emocionais que envolvem as 
finanças pessoais. Visto que a Educação Financeira trabalha com temas como ambição, 
medo e realização de desejos, fenômenos tradicionalmente estudados pela Psicologia, 
considera-se que essa prática deve ser realizada de modo interdisciplinar a partir de um 
enfoque maior em aspectos psicológicos do que econômicos. Desse modo, a Educação 
Financeira alcançará com maior eficácia no futuro, o impacto social desejado para o País. 
 
Palavras chave: Educação, Finanças, Psicologia 
 
 
 
A Educação Financeira  
 

O que é melhor? Comprar uma casa financiada por trinta anos, ou viver de aluguel 
até ter dinheiro suficiente para compra-la a vista? Gastar o dinheiro que se ganha hoje 
com viagens e lazer com a família, ou fazer investimentos de longuíssimo prazo para 
deixar alguma herança para os filhos? Comprar um carro para se deslocar quando quiser, 
ou usar transportes por aplicativo e guardar o dinheiro dos custos que envolvem a compra 
e manutenção do carro para montar uma reserva de emergência? Essas, e muitas outras 
perguntas semelhantes não são de fácil de resposta, porém, refletir sobre elas e buscar a 
melhor alternativa possível faz com que o indivíduo desenvolva o que chamamos de uma 
Cultura Financeira, algo já conhecido em Países considerados desenvolvidos, mas que 
ainda precisa ser estabelecido e difundido no Brasil.  

A Cultura Financeira é um conceito relativamente novo que, do ponto de vista 
científico, ainda não alcançou um consenso total e amplo em relação ao seu significado e 
interpretação. Os primeiros estudos realizados nesse sentido datam de 2001 e foram 
realizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 
que começou a avaliar o impacto dos programas de Educação Financeira realizados por 
diferentes Países, sobre os indivíduos e as sociedades. Segundo a OCDE, a Educação 
Financeira é o processo pelo qual consumidores/investidores financeiros melhoram sua 
compreensão de produtos e conceitos financeiros por meio de informações, instruções e 
ou aconselhamento objetivo, de modo que desenvolvam as habilidades e a confiança 
necessárias para tornarem-se mais conscientes dos riscos e oportunidades financeiras, e 
assim, possam fazer melhores escolhas, procurar ajuda e realizar outras ações eficazes 
para melhorar seu bem-estar financeiro.  

Nesse contexto, é interessante destacar que a realização de ações voltadas para a 
Educação Financeira é algo tão necessário para o desenvolvimento de uma sociedade 
que a própria Organização das Nações Unidas - ONU destacou em 2015 em sua "agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável", que a Educação Financeira é um fator 
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importante para a estabilidade econômico-financeira e para o desenvolvimento de um 
País, em particular, em contextos multiétnicos. Isso torna-se ainda mais evidente quando 
se constata que estamos em uma época onde a liberdade para realizar trocas 
econômicas está instalada em nível global. Nesse sentido, é particularmente interessante 
destacar que alguns dos 17 objetivos elencados pela ONU como prioridades para 2030 
estão diretamente ligados a prática de uma Educação Financeira como, por exemplo: a 
eliminação da pobreza, da fome, a promoção da saúde e bem-estar, a promoção da 
igualdade de gênero, a promoção do trabalho e crescimento econômico, a promoção da 
indústria, inovação e infraestrutura, e a redução de desigualdades. 

Embora organizações poderosas como a OCDE e a ONU demostrem preocupação 
em como está sendo realizada a preparação das futuras gerações para lidarem com o 
desafio das finanças pessoais (algo que repercute diretamente no desenvolvimento social 
das Nações), observa-se que, na prática, tal preocupação não se têm convertido em 
ações concretas realmente eficazes. Mesmo que as práticas voltadas para esse tipo de 
Educação tenham aumentado em Países como o Brasil nos últimos anos, constata-se que 
os resultados ainda são tímidos e, em parte, isso é devida pouca capacitação das 
pessoas que desenvolvem ações de Educação Financeira, principalmente por terem 
pouca clareza ou uma visão distorcida sobre o assunto. 

Como se viu, a Educação financeira é o processo pelo qual indivíduos, entendidos 
como consumidores, empreendedores ou investidores, melhoram sua compreensão sobre 
a dinâmica que envolve o uso adequado do dinheiro, indo desde questões básicas, como 
o ganho de capital e o controle de gastos, até questões mais avançadas, como a 
realização de investimentos por meio da aquisição de produtos financeiros. Ela se 
configura como uma atividade por meio da qual é possível estimular a autodeterminação 
de cada um, fazendo com que o indivíduo tome consciência de si mesmo, de suas 
expectativas e atitudes, de forma que possa enfrentar de uma maneira eficaz todas as 
circunstâncias e necessidades da vida, alcançando um desenvolvimento pessoal, bem 
como, contribuindo concretamente para o bem-estar e progresso de sua família e, por 
consequência, de toda a sociedade.  

Nesse sentido, como fica fácil observar, a Educação Financeira em um primeiro 
momento está diretamente ligada ao uso do dinheiro, realização de poupanças e 
investimentos, porém ela transcende a mera questão de “controlar orçamentos” ou 
“conhecimentos monetários”. A Educação Financeira está muito mais ligada a questões 
que envolvem o planejamento de vida, a realização de sonhos, a concretização de 
desejos, e a conquista de um sentido para a existência o que, obviamente, é algo que 
está muito mais próximo da Psicologia do que da Matemática. Mediante isso, fica claro 
que o enfoque extremamente técnico e pouco emocional que tradicionalmente é dado à 
essa atividade está equivocado, e que o principal objetivo da Educação Financeira é 
auxiliar indivíduos a realizarem seus sonhos e desejos por meio da utilização racional de 
seus recursos financeiros. Desse modo, fica evidente que o profissional que realiza essa 
atividade precisa possuir recursos mais amplos do que a mera aplicação de uma 
matemática financeira à vida cotidiana, ou seja, é preciso que o profissional que realiza 
atividades de Educação Financeira seja um profissional que esteja mais próximo do 
campo das Ciências Humanas do que das Ciências Exatas, ou mínimo, que essa 
atividade seja desenvolvida de um modo interdisciplinar.  

 
 
O Educador Financeiro 
 

A base para a existência de qualquer sociedade é a troca voluntária entre as 
pessoas. Podemos não ficar muito atentos para esse fato, mas desde que nascemos 
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estamos trocando afetos, cuidados, alimentos, ajuda, trabalho, bens, etc, com aqueles 
estão próximos de nós, sendo esta, uma realidade que também se aplica àquilo que 
chamamos de produtos financeiros. Durante nossa vida, todos nós usamos diversos 
produtos financeiros, desde os mais tradicionais como Seguro, Conta Corrente, Poupança 
e Cartões de Crédito até produtos menos conhecidos como Tesouro Direto, Renda Fixa, 
Fundos de Investimento, Fundos Imobiliários, Ações e Debentures. Muitas vezes, no 
entanto, escolhemos esses produtos de modo totalmente inconsciente de maneira 
insustentável ou de forma pouco oportuna, apenas repetindo o que nossos pais faziam no 
passado, ou seguindo alguma dica de algum conhecido sem saber ao certo se o produto 
que estamos adquirindo é o mais adequado para o objetivo de vida que temos em mente. 
Para piorar a situação, o que é ainda mais comum no caso do brasileiro é que não 
realizamos um adequado planejamento de vida e, na maioria das vezes, estamos pouco 
preparados para imprevistos, para realização de um grande sonho ou mesmo para termos 
uma velhice financeiramente tranquila.  

Em termos financeiros, de modo geral o brasileiro se preocupa muito em apenas “ter 
mais dinheiro”, por essa razão, sua atenção encontra-se extremamente focada em 
conseguir um bom emprego que lhe garanta mais renda. Porém, de nada adianta 
conseguir mais dinheiro se não sabemos utilizá-lo adequadamente, ou em outras 
palavras, se não soubermos gerencia-lo. Em ocasiões como essas, buscar o auxílio de 
um profissional capaz de nos ensinar a administrar adequadamente os recursos que 
temos, mesmo que poucos, pode ser mais eficiente do que simplesmente tentar aumentar 
a renda sem saber o que fazer para evitar que essa renda “evapore no ar”. É nesse 
momento que entra em cena um profissional conhecido como Educador Financeiro.  

Embora ainda seja pouco conhecido no Brasil, o Educador Financeiro é o 
profissional que se dedica a realizar atividades de informação, alfabetização, orientação e 
consultoria sobre temas que envolvam as finanças pessoais. Ele trabalha para melhorar o 
conhecimento econômico e financeiro dos indivíduos, ajudando-os a reconhecer e fazer o 
melhor uso dos produtos mais populares, bem como, a fazer escolhas financeiras mais 
conscientes. Realiza sua atividade de educação em qualquer contexto, público ou 
privado, no qual sejam necessários o planejamento e a implementação de alguma 
atividade de alfabetização financeira e/ou estudo aprofundado de tópicos relacionados ao 
mundo econômico e financeiro. 

Como argumenta Olivieri (2013), o Educador Financeiro é o profissional que nos 
auxilia a desenvolver habilidades e competências voltadas para a realização e 
implementação de projetos de vida, por meio do uso racional de recursos econômicos. 
Porém existe um problema em relação a atividade desse profissional, pelo menos na 
realidade atual do brasileiro. O Educador Financeiro, via de regra, trabalha com pessoas 
adultas, pessoas que de um modo geral já adquiriram hábitos e padrões de 
comportamento prejudiciais a si próprias no que diz respeito a utilização de recursos 
econômicos em suas vidas. Infelizmente no Brasil é comum as pessoas só procurarem 
por um Educador Financeiro quando já estão com problemas, ou seja, com dívidas, o que 
demonstra que o profissional terá que lidar com um duplo problema, o financeiro e o 
psicológico dos seus clientes. Isso sem falar no fato que a pessoa endividada já causou 
um dano para si própria que poderia ter sido evitado ou minimizado. Nesse ponto a 
Educação Financeira é muito semelhante a Medicina, visto que a prevenção de um 
distúrbio, quer seja de saúde ou financeiro, sempre é muito mais barato, e menos 
doloroso, do que a remediação.  

Mediante tais constatações, fica claro que o Educador Financeiro deveria atuar na 
vida das pessoas não apenas a partir do momento em que estas têm dinheiro, ou seja, na 
idade adulta, mas sim desde o início, desde os primeiros processos de socialização. Se 
esse profissional tivesse no Brasil, a possibilidade de acompanhar as pessoas nos 
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diversos momentos do ciclo de vida de cada um, seria muito mais fácil trabalhar os 
eventos que marcam as diversas fases de transição desde a infância até a idade adulta. 
Nessa perspectiva, o trabalho de Educação Financeira seria preventivo, tornando muito 
mais fácil e eficaz o desenvolvimento de comportamentos adequados em relação ao uso 
do dinheiro, criando nos indivíduos hábitos adequados de consumo, poupança e 
investimento, minimizando assim, os riscos de que o indivíduo na idade adulta viesse a ter 
problemas de ordem financeira. Desse modo, também é fácil compreender porque a 
melhor idade e lugar para se iniciar processos de Educação Financeira é na infância e 
dentro do ambiente escolar.  
 
 
A Educação Financeira nas Escolas 
 

Parece ser ponto passível entre a maioria dos educadores e profissionais da 
Educação que uma das funções da escola é o educar para a cidadania. Nos dias atuais, 
ninguém mais tem a visão de que a escola é um lugar para onde uma criança é mandada 
apenas para aprender a ler e fazer contas. A escola é, antes de tudo, um local de 
socialização e de preparação para a futura vida em sociedade, sendo que esta sociedade 
cada vez se apresenta mais organizada e institucionalizada. Por essa razão, de tempos 
em tempos, ocorrem as revisões curriculares onde conhecimentos que já se encontram 
no senso comum ou que ficaram obsoletos são (ou pelo menos deveriam ser) substituídos 
por conhecimentos mais atuais, por conhecimentos mais necessários às novas 
configurações de sociedade que surgem. A discussão sobre reforma curricular no Brasil é 
extensa e profunda, porém todos concordam que devido as características de nossa 
sociedade atual é imperativo que as crianças aprendam a desenvolver habilidades e 
competências em relação aos novos padrões culturais que surgem, como a cultura digital, 
a cultura ambiental e a cultura econômica. 

Embora a cultura econômica seja mais ampla do que somente a Educação 
Financeira, pois envolve aspectos como a relação com o trabalho, o empreendedorismo, 
sistemas de produção, práticas de consumo e até mesmo modelos de relações 
interpessoais, é imperativo que nas escolas seja ensinado pelo menos o significado 
econômico do dinheiro. É crucial que as crianças desenvolvam a consciência de que o 
dinheiro e outros instrumentos financeiros não criam diretamente o bem-estar, porém, são 
meio pelo qual podemos obtê-lo. O dinheiro em si não concretiza sonhos, mas é por meio 
dele que podemos realiza-los. Por essa razão é importante para as crianças aprender 
como o dinheiro é utilizado na economia, ou seja, como um meio facilitador de trocas, 
como instrumento de investimentos por meio do acúmulo de capital e por fim, como um 
garantidor da segurança social por meio do retorno dos investimentos realizados.  

Para que as crianças possam se tornar adultos conscientes de seu papel na 
sociedade, bem como, para que possam realizar um adequado planejamento de vida de 
modo que não venham a ter problemas financeiros e tornarem-se um peso econômico 
para outras pessoas, o primeiro passo que precisa ser dado é aprender a lidar com o 
dinheiro. Como argumentam Lellis, Magalhaes e Lauer-Leite (2011), de modo geral, é 
importante que elas compreendam que o dinheiro, como meio de troca, é uma ferramenta 
econômica útil para medir quantitativamente o valor dos serviços e objetos 
qualitativamente diferentes em uma sociedade extremamente diversificada e complexa, 
como a nossa. Esse é um conceito que nem sempre é fácil de entender (e muitos adultos 
até hoje não entendem), mas é preciso demonstrar claramente para as crianças que o 
dinheiro só funciona dentro de uma relação subjetiva entre pelo menos duas pessoas que 
compartilham o significado de valor atribuído por elas àquele objeto, ou seja, o dinheiro 
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não tem valor em si, mas apenas o valor que é dado pelas pessoas que o utilizam como 
meio de troca, como tão bem foi explicado por Mises (2017). 

Ter uma pilha enorme de notas de 100 reais é pouco útil se você estiver sozinho em 
uma ilha deserta ou entre indivíduos que não usam e não dão o mesmo valor às nossas 
notas de dinheiro. É importante que as crianças internalizem que processo que define o 
que é o dinheiro é baseado em uma convenção social, sendo isso o que permite que o 
mesmo assuma formas muito diferentes que vão desde moedas e notas até vales refeição 
e cartões de crédito. Do mesmo modo, é essa mesma convenção social que permite o 
dinheiro seja manifestado até meios imateriais como é o caso das atuais criptomoedas 
que circulam livremente pela Internet e que cada vez ganha mais usuários entre o público 
jovem.  

Nessa perspectiva, para iniciar a Educação Financeira nas escolas, é interessante 
que se comece por essa relação entre fenômenos como valor, troca e dinheiro. Isso 
facilita o processo de educação pois as crianças pois as crianças já possuem um grau de 
familiaridade com esses fenômenos. Naturalmente as crianças fazem perguntas sobre 
trocas, visto que observam isso ocorrer diariamente, ouvem sobre isso, ficam intrigadas 
com o dinheiro, esse recurso que representa poder e que está presente em suas vidas 
desde a tenra idade, tanto em contos de fadas quanto em histórias reais ouvidas nas 
conversas cotidianas e observadas nos hábitos familiares, mesmo antes de frequentarem 
a escola. 

Como argumentam Lauer-Leite, et al (2010), conversar sobre dinheiro pode parecer 
banal, mas nem sempre é fácil para as crianças entenderem como ele funciona, e explicar 
os fundamentos sobre o que é o dinheiro, quais seus fundamentos e utilidades pode ser 
um dos modos mais simples e úteis para iniciar a educação, e o interesse, por temas mais 
amplos como as relações sociais e elementos de cidadania. É comum as crianças 
naturalmente apresentarem curiosidade por temas como: Por que o Real não serve para 
ser usado fora do País? Por que é necessário um cartão de crédito para comprar um jogo 
pela internet? Como é possível que o preço do sorvete mude de um fabricante para 
outro? O que significa "descontos"? Por que meu colega de sala tem dinheiro de bolso e 
eu não? Desse modo, o Educador Financeiro pode, dentro dessas curiosidades naturais 
das crianças, trabalhar desde questões pragmáticas como aprender a fazer cálculos até 
questões de cidadania como a adequada alocação de recursos para promover o bem 
comum, passando por questões psicológicas como a necessidade de controle para 
alcançar objetivos de vida.  

Ajudar as crianças a entender o significado, a função e os mecanismos básicos que 
regulam a circulação do dinheiro (e as alternativas ao seu uso) é, portanto, uma atividade 
fundamental que precisa ser desenvolvida por pessoas com habilidades e competências 
específicas para essa função, ou seja, por Educadores Financeiros, visto que estes 
profissionais apresentam maior aptidão para fazer todas as correlações necessárias para 
a adequada compreensão desse fenômeno. Aliado a isso, nunca é demais lembrar que a 
Educação Financeira nas escolas também pode produzir benefícios "indiretos" para as 
famílias, pois os jovens podem transmitir de maneira mais ou menos voluntária os 
conhecimentos que eles adquiriram aos pais que, provavelmente, não receberam esse 
tipo de educação e assim, auxiliar na conscientização e prevenção de situações de 
descontrole financeiro das famílias. 

Nesse sentido, justamente devido a todos os benefícios que a Educação Financeira 
precoce realizada dentro das escolas pode trazer, o Governo Brasileiro instituiu no ano de 
2018 (com previsão de início no ano de 2020), por meio da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, que essa prática deve ser iniciada a partir do Ensino Fundamental nas 
escolas brasileiras. Apesar de ser uma decisão louvável (mesmo ocorrendo com quase 10 
anos de atraso), percebe-se que essa iniciativa ocorreu de modo ainda tímida e, de certo 
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modo um pouco equivocada, pois considerou que a Educação Financeira deve ser 
trabalhada como um tema transverso dentro das disciplinas de Matemática.  

Isso configura-se como um problema por duas razões. A primeira, como se viu, é 
que embora a Matemática seja um excelente instrumento para se observar e controlar 
questões financeiras ela está longe de ser o cerne da Educação Financeira que trata de 
temas mais ligados a realização de desejos e estabelecimento de trocas interpessoais. Já 
o segundo problema, surge em decorrência do primeiro. Visto que a Matemática não é a 
disciplina mais adequada para trabalhar questões relacionadas ao campo emocional e 
das trocas voluntárias entre as pessoas, os professores de matemática estão pouco 
capacitados para realizarem adequadamente os processos educativos desta natureza. O 
melhor seria que esses processos de ensino fossem realizados por Educadores 
Financeiros que, preferencialmente, deveria ainda ter uma formação na área de Ciências 
Humanas visto que, em última análise, quando falamos de Finanças Pessoais estamos 
falando de um modo diferenciado de relações humanas.  

Desse modo, a maneira como foi estruturada a prática da Educação Financeira 
pelas escolas dentro da perspectiva indicada pelo BNCC, acabam dando uma ênfase 
exagerada a questão do desenvolvimento de habilidades voltadas ao raciocínio lógico e o 
uso adequado de cálculos. O equívoco nesse ponto é que, como veremos mais a frente, 
lidar com finanças nem sempre é uma questão lógica, pois no que diz respeito ao 
comportamento humano perante as questões econômicas, tendemos ser mais irracionais 
do que racionais. Por isso novamente enfatizamos que o Educador Financeiro precisa 
atuar, no mínimo, de modo interdisciplinar de forma a transcender o espectro matemático 
do universo das finanças pessoais, sendo por essa razão, desejável que este possua uma 
formação em áreas voltadas para as Ciências Humanas. 

Todo educador que trabalha no campo das finanças pessoais sabe que uma das 
primeiras coisas que se precisa definir é o perfil do investidor para se saber quais 
estratégias precisam ser estabelecidas para alcançar os objetivos desejados. Do mesmo 
modo, o Educador Financeiro sabe que o perfil de investidor de uma pessoa muda ao 
longo do tempo, pois os desejos e necessidades de uma criança ou adolescentes são 
muito diferentes dos de uma pessoa adulta ou idosa, por exemplo. No caso da Educação 
Financeira, esses perfis dependem da percepção da importância de que saber administrar 
o dinheiro e manter um comportamento econômico adequado são importantes tanto para 
o bem-estar financeiro de uma pessoa quanto para toda a comunidade. Entretanto, o mais 
importante é ter a clareza que os fatores que podem alimentar essa percepção estão 
relacionados à experiência com dinheiro, preconceitos em relação às finanças, atitudes 
psicológicas (os chamados construtos psicológicos), sendo que todos esses fatores são 
estabelecidos ainda na infância.  

Portanto, é importante que uma iniciativa de Educação financeira atue 
principalmente nesses aspectos, para interceptar e remodelar percepções e preconceitos 
que podem ampliar o risco de a criança estabelecer uma má predisposição para o 
desenvolvimento de comportamentos considerados adequados na perspectiva das 
Finanças Pessoais. Caso isso não seja realizado, por mais conhecimento matemático ou 
raciocínio lógico que seja ensinado às crianças nas escolas, ainda continuaremos vendo 
adultos completamente inábeis para controlar suas finanças, pois como já foi constatado 
por muitos autores da Economia Comportamental como Flores, Vieira e Coronel (2013) e 

Thaler (2019), no que diz respeito aos comportamentos econômicos, o mais esperado é 
que o ser humano haja de modo completamente irracional devido ao baixo grau de 
controle que possui, não do campo cognitivo, mas sim, do campo emocional.  

 
 
A Irracionalidade nas Finanças 
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A necessidade de realização de processos de Educação Financeira fica mais 

evidente quando constamos que lidar com questões que envolvem dinheiro e Finanças 
Pessoais não é tão simples, natural, lógico ou racional, como pode parecer num primeiro 
momento. Apenas para nível de ilustração, dependendo das intenções do indivíduo, o 
modo de agir para com seus recursos financeiros é completamente diferente e exige a 
compreensão de distintos modos de relações financeiras.  

Ao agir como poupador, o indivíduo procura dar usos para suas economias que 
sejam apropriados às suas necessidades específicas que envolvem, por exemplo, a 
esfera de investimentos financeiros, seguros ou previdência privada, e para isso recorrem 
a instituições especializadas como bancos, empresas de seguros ou fundos de pensão 
para identificar as melhores maneiras de atender às suas necessidades. Por outro lado, 
se o mesmo indivíduo agir como consumidor, ele estará procurando fontes de 
financiamento que lhe permitam realizar seu próprio projeto (por exemplo, a compra de 
uma casa) e ele pode ir a um banco para obter financiamento. Por fim, se ele é um 
empresário, deve procurar recursos para apoiar seus negócios, por exemplo, através de 
um empréstimo bancário ou voltando-se para o mercado financeiro. 

Os exemplos que acabamos de mencionar exemplificam os perfis microeconômicos 
que integram uma perspectiva macroeconômica a partir da qual se começa a realizar o 
planejamento financeiro pretendido, ou em outras palavras, se começa a realizar a 
concretização de desejos pessoais. Nesse sentido, a pluralidade de escolhas econômicas 
relacionadas à esfera individual pode ser enquadrada no que poderia ser chamado de 
"cadeia de tomada de decisão da gestão de finanças pessoais", que começa no 
planejamento idealizado e termina com o uso real dos recursos na economia. 

Outro passo importante nessa fase das decisões sobre alocação de recursos diz 
respeito ao aprofundamento dos mecanismos psicológicos, que podem interferir nas 
escolhas econômico-financeiras individuais comprometendo a qualidade dessas escolhas. 
Nessa perspectiva, a partir da mescla entre a Psicologia e a Economia ou, mais 
especificamente, a partir da área conhecida como “Economia Comportamental”, foi 
possível obter uma teoria científica que fornecesse subsídios importantes para o 
entendimento desse processo, indicando os erros (preconceitos) que os indivíduos 
cometem sistematicamente ao fazer escolhas econômicas e financeiras, bem como, o 
impacto que esses erros podem causar na vida real das pessoas. 

Os estudos e as evidências empíricas dos pesquisadores da Economia 
Comportamental confirmam que, por ocasião de escolhas complexas, como aquelas 
realizadas em condições de incerteza e, em particular, no caso de investimentos, as 
escolhas dos indivíduos violam sistematicamente as suposições estabelecidas pela Teoria 
Econômica Clássica, também conhecida como a teoria do “Homo Economicus”, que 
entende o ser humano como um investidor perfeitamente racional (SIMON, 1955). 

Desvios do paradigma clássico de racionalidade são observados tanto na fase em 
que a escolha financeira é feita, quanto na fase que precede o momento da decisão, ou 
seja, na fase de coleta e processamento de informações sobre onde alocar os recursos. 
De fato, de acordo com a teoria da Economia Comportamental, os indivíduos não são 
capazes de adquirir e processar corretamente todas as informações disponíveis, a menos 
que para isso utilizem as chamadas heurísticas ou, atalhos mentais, que simplificam 
(apenas aparentemente) o problema da decisão. Tal mecanismo cria uma condição 
facilitada para que o indivíduo faça uma escolha no momento em que precisa tomar uma 
decisão, o que, no entanto, não significa que este indivíduo esteja realizando uma escolha 
racional, ou mesmo correta.  

A teoria da Economia Comportamental sustenta que todo o nosso processo de 
tomada de decisão é realizado por meio de heurísticas, que são definidas como 
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estratégias que utilizamos (via de regra, de modo inconsciente), que ignoram parte das 
informações que se dispõem com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Como 
exemplos disso, temos, de acordo com a teoria, que o processo de coleta de informações 
utiliza heurísticas de disponibilidade, enquanto o processamento dessas informações é 
orientado pelas heurísticas de ancoragem e representação, conforme demonstraram 
Tversky e Kahneman (1974). A heurística da disponibilidade refere-se ao fato de os 
indivíduos serem influenciados pela facilidade com que as informações podem ser 
obtidas, o que no atual mundo dominado pela internet fica ainda mais ampliado.   

A ancoragem, que é o viés cognitivo que descreve a tendência que temos de nos 
basear de forma intensa em uma parte da informação que cremos ser a verdadeira, gera 
um efeito de inércia em relação a uma hipótese inicial (ou a informação saliente) que atua 
como uma âncora, mantendo os ajustes subsequentes em si. Por fim, a 
representatividade distorce a percepção de ocorrência da frequência de um determinado 
evento, guiada pela facilidade com que os cenários podem ser construídos, bem como, 
pelos estereótipos e familiaridade das situações que são chamadas para avaliar. Como 
exemplo disso, constata-se que investimentos que desfrutam de maior cobertura da 
mídia, ou de influenciadores digitais no YouTube podem ser considerados por indivíduos 
presos a esses vieses cognitivos como mais seguros que outros, a ponto de as pessoas 
acreditarem que possuem uma relação negativa de “risco x retorno”, o que é 
absolutamente falso.  

Para autores como Garcia-Marques e Ferreira (2003) e Sbicca (2014) as heurísticas 
são mecanismos simples e eficientes para explicar como as pessoas tomam decisões 
diante de problemas complexos. Eles são um atalho adequado na maioria dos casos, 
porém podem levar a erros de vários tipos. Um é o processo decisório, que deve ser 
satisfeito com as explicações encontradas, sabendo que elas são o resultado de um 
processo simplificado. Muitas vezes, a reconstrução de caminhos analíticos é onerosa 
para o psiquismo do indivíduo, sendo que a preguiça (ou princípio da economia) tem a 
vantagem em um mundo onde as habilidades, informações e ferramentas para entender 
são cada vez mais abundantes. Frequentemente, a mente impõe um viés cognitivo (uma 
heurística), numa espécie de mecanismo mental que impede o desenvolvimento correto 
do "pensamento produtivo", pois se satisfaz com soluções fáceis (estereótipos, ideologias, 
preconceitos) que impedem a ativação da parte racional da mente. 

Além disso, os indivíduos alteram suas preferências de acordo com o contexto de 
referência, o que também é conhecido como viés de enquadramento. Isso resulta na 
violação da racionalidade das preferências, pois a maneira como o problema é 
representado causa influência nas percepções, interferindo diretamente nas escolhas. Na 
esfera financeira, portanto, a atitude em relação ao risco não é uma característica estável 
(como postulado pela Teoria Econômica Clássica), mas muda em função do 
enquadramento como tão bem demonstrou Thaler (2019). Um exemplo específico de 
enquadramento é a chamada contabilidade mental, ou seja, a tendência dos indivíduos de 
classificar receitas, despesas e riquezas em contas mentais diferentes (respectivamente, 
dependendo da fonte do dinheiro, seu destino e sua liquidez), às quais gerem atitudes de 
exposição ao risco diferentes e, por vezes, desnecessárias.   

Outro exemplo bastante comum para demostrar o grau de irracionalidade com que 
agimos quando o assunto é a alocação de recursos financeiros é a inclinação que temos 
para emitir o comportamento conhecido como “comportamento de manada”. Esse 
comportamento leva as pessoas a imitar acriticamente as opções de investimento de 
outras pessoas, as quais, elas consideram que “sabem o que estão fazendo”. Atitudes 
desse tipo são a base dos fenômenos de contágio que favorecem a formação de bolhas 
especulativas ou a propagação de golpes financeiros. Esse exemplo de comportamento 
gregário é interessante pois nos permite entender rapidamente as conexões existentes 
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entre as escolhas individuais e os fenômenos grupais, ou seja, de como as pessoas 
tendem a agir como os outros agem pois se sentem mais seguras e acolhidas pelo grupo 
e assim, muitas vezes, acabam realizando ações (como investimentos financeiros) sem 
saber porque estão fazendo aquilo, apenas porque “todo mundo está fazendo”. 

Tais manifestações de “comportamento de manada” tornam-se ainda mais 
preocupantes quando se constata que centenas de pessoas podem ser facilmente 
influenciadas a tomarem decisões econômicas equivocadas com base em modelos de 
influenciadores digitais da Internet. Há hoje no País muita "cultura econômica" ruim e a 
Internet tornou-se um campo fértil para o florescimento dessa cultura, pois tornou-se um 
extraordinário amplificador dos efeitos da ignorância, moda e tendências. O risco de as 
pessoas entrarem em ressonância com essa cultura é constante, na qual erros geram 
outros erros, e a ignorância alimenta opiniões erradas e modas arriscadas se tornam 
manias virais. Vemos isso ocorrendo o tempo todo como, por exemplo, no marketing 
utilizado para induzir o consumo desnecessário pelos indivíduos de modo que estes 
fiquem propensos a gerenciar suas economias de forma inconsciente, e assim, muito 
mais propensos ao risco.  

Com base nisso, fica evidente que em termos de Economia e de Finanças Pessoais, 
o ser humano age de modo completamente irracional, sendo levado a emitir 
comportamentos econômicos como o consumo, a poupança ou investimentos, guiado 
muito mais pela emoção do que pela razão. Do mesmo modo, fica claro que desenvolver 
grandes habilidades matemáticas, econômicas ou contábeis é algo fundamental para a 
boa Educação Financeira, porém, na vida prática, tais habilidades tornam-se pouco úteis 
se o indivíduo não possui um bom controle emocional e realiza seus processos de tomada 
de decisão a partir de heurísticas ou vieses cognitivos. Desse modo, fica evidente que a 
Educação Financeira está mais próxima de um processo de autoconhecimento e 
autocontrole do que de um processo de raciocínio lógico matemático e, por essa razão, 
profissionais que trabalham com o campo emocional dos indivíduos, como é o caso dos 
Psicólogos, deveriam exercer a atividade de Educadores Financeiros com muito mais 
intensidade do que ocorre hoje.  
 
 
O Psicólogo como Educador Financeiro 
 

Como vimos até o momento, idealmente, a Educação Financeira deve começar em 
tenra idade para que se possa estabelecer um comportamento financeiro consciente ao 
longo do tempo, de modo a repercutir de forma positiva quando a pessoa se torna adulta. 
Isso deveria ser realizado do mesmo modo como ocorre em outras áreas como, por 
exemplo, no estudo da gramática que contribui para alcançar progressivamente uma boa 
propriedade da linguagem ou da educação cívica que contribui para o desenvolvimento da 
cidadania. Nesse sentido, assim como a educação nutricional é boa para garantir uma 
boa saúde física, a Educação Financeira é boa para se garantir uma boa saúde 
econômica, tanto de um indivíduo quanto de uma sociedade.  

A ignorância, principalmente a ignorância financeira, geralmente custa muito caro 
para as pessoas. Lusardi e Tufano (2015) observaram que pessoas com baixa habilidade 
financeira pagam, na maioria das vezes, taxas mais altas, obtêm empréstimos em piores 
condições e economizam menos. Tais pessoas costumam usar muitos empréstimos 
(gerando endividamento) e economizam menos, não planejam despesas corretamente, 
têm fontes de renda piores e não diversificam investimentos. É claro que já existem 
tentativas de remediar essa situação, como a própria alteração do BNCC citada 
anteriormente, ou inciativas de Bancos e outras Instituições financeiras, porém, todas 
essas inciativas ainda são tímidas e ocorrem de modo fragmentado. O ideal, também 
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como já foi visto anteriormente, seria que Educação Financeira fosse realizada de modo 
sistemático nas escolas, um ambiente neutro de interesses econômicos e realizada por 
profissionais com competências e habilidades específicas nesse campo.   

Infelizmente, falar sobre dinheiro e questões financeiras no Brasil ainda é um tabu, 
talvez inclusive, um tabu maior do que falar sobre sexo ou drogas pois observa-se que 
esses temas são tratados abertamente com crianças na atualidade, em alguns casos com 
programas especificamente desenvolvidos para isso, diferentemente do que ocorre com o 
dinheiro. Querer ser rico, ter muitas posses e acumular capital, ainda é visto com grande 
ressalva por muitos setores da sociedade brasileira (inclusive a escola), e sentimentos 
como culpa, inveja ou remorso costumam aflorar quando esse assunto é trazido à tona. 
Inclusive, talvez seja por isso que é dada tanta ênfase à aspectos matemáticos na 
Educação Financeira realizada pelas escolas ao invés dos aspectos psicológicos e 
sociais, ou seja, talvez isso ocorra devido a manifestação de um profundo mecanismo de 
fuga apresentado pelos gestores responsáveis por organizar o ensino financeiro no Brasil. 
Manifestação essa que ocorre devido culpa sentida por essas pessoas ao lidarem com 
temas que consideram inadequados.  

No geral, parece que a Educação Financeira realizada com as crianças brasileiras 
hoje, corresponde a um compêndio reduzido de “regras para o consumidor" ou, no 
máximo, uma “educação para o poupador". Questões como desejos, riqueza ou os 
benefícios do livre mercado e suas trocas voluntárias entre pessoas dificilmente são 
trabalhadas e, quando são, ocorre de modo superficial ou estereotipado. Entretanto, como 
já foi demonstrado pela Economia Comportamental (ROGERS, SECURATO E RIBEIRO, 
2007), de nada adianta evitar o trabalho como esses temas visto que os mesmos são 
inerentes a natureza humana e irão se manifestar quando o indivíduo, na vida real, tiver 
que realizar processos decisórios sobre a alocação dos seus recursos financeiros. Nesse 
sentido, melhor seria preparar as crianças desde cedo para lidar com tais questões, ao 
invés de suprimi-las do processo educativo como se fossem algo indesejado ou imoral.  

Além disso é importante destacar que embora e Educação Financeira busque 
preparar o indivíduo para ser capaz de participar conscientemente das escolhas 
econômicas de sua vida, o resultado dessa atividade é muito mais amplo. Visto que 
indivíduos não vivem de forma isolada, as decisões econômicas de uma pessoa têm uma 
repercussão direta e intensa nos grupos em que ela está envolvida, desde o grupo 
familiar até a comunidade como um todo. Logo, a Educação Financeira adquire um 
sentido holístico, visto que toda escolha individual pode ser entendida e incluída em uma 
estrutura coletiva, na qual os relacionamentos são condicionados e estabelecidos de 
modo tal que dependem do movimento de todos os envolvidos naquele sistema, quer seja 
uma família, uma organização ou mesmo um País. 

Portanto, a Educação Financeira não deve ser confundida com a conformidade com 
um padrão de comportamento econômico, uma espécie de modelo desejável obtido por 
meio da aplicação de regras financeiras. Não é apenas uma “educação para o consumo”, 
sendo preciso que as pessoas sejam capazes de entender questões econômicas de um 
modo mais amplo com todas as implicações de decisões sobre poupar, consumir, 
produzir e investir.  Em geral, uma atitude sem preconceitos e propensa a avaliações 
objetivas deve ser cultivada ou, dito em outras palavras, a Educação Financeira é, antes 
de tudo, a educação para o estabelecimento de relações humanas adequadas.  

Nesse sentido, cabe aqui um questionamento. Se a Educação Financeira é uma 
educação para as relações humanas, que tipo de profissional estaria mais apto a realizar 
esse processo educativo? A resposta para essa pergunta é bastante simples. Se a 
Psicologia é a Ciência que tradicionalmente estuda o comportamento humano, bem como, 
as relações que os indivíduos estabelecem entre si, o psicólogo parece ser o profissional 
mais indicado para realizar essa atividade. Aqui vale ressaltar, como já foi falado 
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anteriormente, que a Educação Financeira trabalha com questões como desejos, projetos 
de vida, sonhos, medos, ambições, frustrações, percepções de risco, etc, sendo que 
todos fenômenos, são fenômenos que a séculos são estudados pela Psicologia, o que 
reforça a ideia de que o profissional dessa área precisa ser considerado como o que 
estaria mais apto para desenvolver esta tarefa.  

Entretanto, também é importante destacar que a própria Psicologia, enquanto 
profissão, ainda tem que adquirir a consciência de que o profissional dessa área precisa 
começar a desenvolver atividades de Educação Financeira, algo que ainda é muito raro 
no Brasil. Se o psicólogo é o profissional que geralmente trabalha com crianças e 
adolescentes realizando atividades de orientação nos mais diversos aspectos da vida 
humana como a orientação sexual, orientação profissional e orientação educacional, 
porque não pode também realizar a atividade da Educação Financeira? Esse é um campo 
ainda pouco explorado pela Psicologia no Brasil e que precisa urgentemente da atenção 
desses profissionais.  

Como foi constatado pelos teóricos da Economia Comportamental, tomar 
consciência das armadilhas mentais que podem distorcer as escolhas individuais é um 
passo importante para melhorar a qualidade das decisões em benefício do bem-estar 
financeiro. Evidências empíricas mostram o papel de traços pessoais e atitudes 
psicológicas que podem orientar as escolhas econômico-financeiras (THALER, 2019) e 
isso precisa ser trabalhado desde a idade a escolar. Por exemplo, a tendência de 
procrastinar (que os alunos podem ter experimentado em relação aos trabalhos 
escolares) pode levar a adiar decisões financeiras importantes, como a poupança, com 
óbvias repercussões negativas no bem-estar individual e coletivo. A consciência de estar 
inclinado à procrastinação, juntamente com a consciência de suas consequências, pode 
estimular a adoção de comportamentos corretivos (por exemplo, a economia planejada), 
por parte daqueles que são responsáveis por uma Educação Financeira.   

Por fim, constata-se que no Brasil, até o momento, o sistema educacional nacional 
não forneceu programas de Educação Financeira adequados em seus currículos. Se 
queremos que nosso País apresente no Século XXI um adequado desenvolvimento 
econômico e, por consequência social, diferente do que ocorreu nos séculos anteriores, é 
urgente que repensemos nossas práticas de Educação Financeira, bem como, que essas 
práticas sejam incorporadas de modo direto nas escolas e que, preferencialmente sejam 
realizadas por Educadores Financeiros com formação na área de Psicologia.  

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de que esse desafio seja incluído entre as 
prioridades de uma agenda institucional e que todos os esforços para promover a 
Educação Financeira sejam sinergicamente integrados a um panorama mais amplo, de 
conhecimento de todo o País por meio de um compromisso constante. Sem a devida 
atenção e apoio das instituições pela questão é muito difícil que as iniciativas realizadas 
isoladamente por vários indivíduos possam ter o impacto desejável, tanto em termos de 
efetividade quanto de escopo e, se continuarmos a realizar a Educação Financeira do 
modo como estamos fazendo hoje, corremos o risco de repetir no futuro os mesmos erros 
cometidos no passado.  
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AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO NUMA ESCOLA CICLADA: CONCEPÇÕES, 
PRÁTICAS E INSTRUMENTOS 

 
Andréia Severo de Souza Gomes10 

Leila Nascimento da Silva11 
 
 
Resumo: Neste capítulo vamos discutir como uma professora do 2º ano, de uma escola 
pública ciclada, de Garanhuns/PE, avalia seus alunos em alfabetização, quais 
instrumentos utiliza e qual a sua concepção de avaliação. Para tanto, realizamos uma 
entrevista e observamos dez aulas suas. Os resultados apontam que a docente levantou 
indícios de possuir uma concepção de avaliação na perspectiva formativa. Isso foi 
passível de ser identificado tanto em seu discurso como na sua prática. Ao 
acompanharmos suas aulas, por exemplo, pudemos perceber que a mesma adotou 
algumas estratégias avaliativas que contemplavam as individualidades de seus alunos e 
utilizava instrumentos variados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Concepção. Prática docente. Alfabetização. 
 
1. Introdução 

 

No Brasil, a educação vem passando por várias mudanças no decorrer dos anos, 
uma delas foi a implantação dos ciclos de aprendizagem em algumas escolas brasileiras, 
que trouxe consigo uma nova visão para o professor utilizar e avaliar a aprendizagem dos 
alunos. Portanto, a avaliação configura-se, no atual contexto, como um instrumento que 
poderá auxiliar o professor no seu fazer pedagógico, utilizando instrumentos variados que 
possibilitem diagnosticar as dificuldades dos alunos, bem como intervir nas dificuldades 
apresentadas pelos mesmos, fazendo com que o professor venha por meio dessa nova 
perspectiva repensar sua prática pedagógica.  

Sabemos também que a avaliação nem sempre foi compreendida neste sentido. 
Ela atuou e ainda atua, em várias escolas brasileiras, como meio de verificação da 
aprendizagem, sem que haja nenhuma atuação por parte do professor nas dificuldades de 
aprendizagem dos alunos, talvez por isto ela tenha demonstrado resultados tão negativos 
no contexto escolar através do fracasso, sobretudo no processo de alfabetização.  

Segundo Leal e Ferreira (2007), no Brasil, a implantação da organização curricular 
por ciclos surgiu paralelamente a uma necessidade de eliminar o gargalo na passagem da 
antiga 1ª para a 2ª série, uma vez que os índices de retenção de alunos, nessa etapa, 
eram os mais elevados em relação a outros países da América Latina, o que acarretava 
no fracasso escolar. 

Embora compreendamos que vários estudos retratem (escancarem) essa 
realidade, faltam políticas públicas eficazes para efetivação da avaliação na perspectiva 
formativa, no processo da educação das escolas cicladas. Para compreender melhor essa 
questão das práticas avaliativas, no ano de 2017, resolvemos realizar um estudo, o qual 
teve como objetivo geral analisar como uma professora do 2º ano, de uma escola pública 
organizada em ciclos, avaliava seus alunos em relação ao processo de alfabetização, 
bem como as concepções e instrumentos subjacentes a essa prática avaliativa.  
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Futura. 
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Baseados em Hoffmann (1995) entendemos que, ao longo do tempo, a avaliação 
classificatória e punitiva serviu mais para apontar falhas, discriminar e selecionar do que 
para apontar encaminhamentos possíveis. Entendemos que o objetivo da avaliação não é 
punir, apontar falhas, nem tão pouco discriminar e selecionar ninguém; ela deve servir 
para diagnosticar se o aluno aprendeu e, se caso não aprendeu, a partir deste 
diagnóstico, pensar e repensar na prática pedagógica adotada e tomar algum 
posicionamento. Nesse sentido, os professores precisam entender e saber da importância 
do processo avaliativo, compreendendo melhor o objetivo a qual a avaliação se propõe e 
colocando-a em prática para que se possa fazer as intervenções necessárias.   

 
2. Fundamentação Teórica 
 
Alfabetizar na perspectiva do Letramento: um novo paradigma, uma nova forma de 
pensar o ensino e a avaliação 
 

A alfabetização na perspectiva do letramento favorece o indivíduo, mais do que 
saber ler e escrever, ela procura desenvolver o domínio das práticas sociais de leitura 
escrita presentes na sociedade em que vivemos, possibilitando ao estudante ler e 
compreender os diversos textuais que circulam em nosso dia a dia. Nesse sentido, 
entendemos que as práticas de alfabetizar letrando oferecem condições adequadas para 
o aluno, ao mesmo tempo que se aproprie do sistema alfabético, compreenda o uso da 
língua materna. Dessa forma, Rojo (2002, p. 11) afirma que um “dos objetivos principais 
da escola é possibilitar que os alunos participem das várias práticas sociais que se 
utilizem da leitura e da escrita (letramento) na vida da cidade, de maneira ética, critica e 
democrática”.  

No entanto, sabemos que a alfabetização nem sempre foi entendida nesse sentido 
mais amplo; e muitas vezes era baseada em práticas tradicionais que classificavam e 
puniam os alunos quando os mesmos não apresentavam os resultados desejados. 

Segundo Albuquerque e Morais, (2005), o processo de alfabetização com práticas 
tradicionais eram baseadas em métodos sintéticos, (alfabético, fônicos e silábicos) e 
analíticos (global, sentenciação, palavração). Nesses métodos, a escrita alfabética seria 
um código, cuja aprendizagem se daria a partir da memorização de informações prontas 
sobre letras e sons que eram repassadas às crianças, jovens e adultos, a partir de 
exercícios repetitivos. Entendemos, portanto que o ensino ocorria de forma transmissiva e 
o tratamento era unificado para todos os alunos, sendo ele culpado pela sua não 
aprendizagem, ou seja, pelo seu fracasso.  

Assim, vemos que a prática pedagógica desenvolvida pode contribuir bastante com 
o fracasso escolar e esse foi um dos motivos para os métodos tradicionais de 
alfabetização passaram a ser bastante criticados pelos estudos com base em teorias 
construtivistas e interacionistas de ensino.  

Procurando redesenhar uma nova forma de pensar o processo de alfabetização, 
vimos emergir vários estudos nessa direção construtivista e interacionista, entre os quais 
aqueles que nos ajudou a compreender que a língua não é um código, mas um sistema 
notacional. Um desses estudos foi o desenvolvido por Ferreiro e Teberosky (1979); 
Ferreiro (1985). Elas defendem uma concepção de língua escrita como um sistema de 
notação, e evidenciaram que a apropriação da escrita alfabética é fruto de um processo 
de construção de hipóteses decorrentes da análise da língua escrita por parte do 
aprendiz, entendido como um ser que pensa e não apenas memoriza/reproduz um 
código. Ou seja, a tarefa do alfabetizando é muito mais complexa e conceitual do que 
antes se pensava. A partir dos dados de suas pesquisas desenvolveram o que hoje 
conhecemos por Teoria da Psicogênese da Língua Escrita. 
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Considerando que a tarefa do alfabetizando não é aprender um código, mas se 
apropriar de um sistema – o sistema notacional, Morais (2012) ressalta dois pontos 
fundamentais para entendermos a Teoria da Psicogênese: 
 

Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que, para o aprendiz de escrita 
alfabética, as “regras de funcionamento” ou propriedades do sistema não estão já 
“disponíveis”, “dadas” ou “prontas” na sua mente. [...] não faz sentido, para a 
maioria dos aprendizes, numa etapa inicial, ficar pronunciando fonemas isolados e 
repetindo a leitura de sílabas ou de palavras que começam com aqueles fonemas. 
[...] Em segundo lugar, a teoria da Psicogênese da escrita mostra que, assim 
como a humanidade levou muito tempo para inventar o sistema alfabético, após 
ter usado outros sistemas de escrita (sistemas pictográficos, ideográficos, silábicos 
etc.), a internalização das regras e convenções do alfabeto não é algo que se dá 
da noite para o dia, nem pela mera acumulação de informações que a escola 
transmite, prontas, para o alfabetizando (MORAIS, 2012, p. 48).   

 

Nessa perspectiva, para dominar o sistema de escrita alfabética (doravante SEA), 
os educandos precisam concentrar seus esforços para desvendar e compreender a lógica 
desse sistema. Para compreender as propriedades básicas do sistema alfabético de 
escrita os sujeitos precisam perceber que: 

 

a) Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um 
repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos; 
b) As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na 
identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados 
(P, p, P, p); 
c) A ordem das letras no interior da palavra não pode se mudado; 
d) Uma letra pode se repetir no interior da palavra e em diferentes palavras, ao 
mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras; 
e) Nem todas as letras podem vir juntas de outras e nem todas podem ocupar 
certas posições no interior das palavras; 
f) As letras notam a pauta sonora e não as características físicas ou funcionais 
dos referentes que substituem; 
g) As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais 
pronunciadas; 
h) As letras valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor 
sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra; 
i) Além de letras, na escrita de palavras usam-se, também, algumas marcas 
(acentos) que podem modificar a tonicidade ou som das letras ou sílabas; 
j) As sílabas podem variar quando às combinações entre consoantes e vogais 
(CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante no 
português é a sílaba CV (consoante-vogal), e todas as sílabas do português 
contêm, ao menos, uma vogal. (MORAIS, 2012, p. 51). 

 
Desse modo, para alguns autores (FERREIRO, 1985; FERREIRO E TEBEROSKY, 

1979; MORAIS, 2005; MORAIS 2012; LEAL e MORAIS, 2013) os esforços pedagógicos 
devem envolver ao menos duas questões conceituais que precisam ser respondidas pelos 
indivíduos aprendizes: o que a escrita representa/nota? E como a escrita cria 
representações/notações? 

Os estudos da Psicogênese da língua escrita evidenciaram que os indivíduos 
geralmente vivenciam fases na apropriação desse sistema de escrita. No momento em 
que os alunos vão construindo conhecimentos sobre a notação escrita, eles vão 
avançando em suas hipóteses. Assim, de acordo com Ferreiro e Teberosky (1985), 
haveria os seguintes estágios de escritas: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e 
alfabética. 
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Na fase pré-silábica, o educando ainda não entendeu que a escrita nota ou registra 
a pauta sonora das palavras. No percurso evolutivo de apropriação, eles produzem 
garatujas, rabiscos parecidos com letras e letras sem relações com a palavra. Na busca 
de compreender a lógica do sistema, eles começam a descobrir quais são as unidades 
sonoras que correspondem às unidades gráficas (LEAL e MORAIS, 2013). 

De acordo com Morais (2012), nesse processo o educando tenta registrar 
características físicas ou funcionais dos objetos (realismo nominal), progressivamente, 
expressa tentativas de diferenciar as palavras entre si, formulando a hipótese da 
quantidade mínima (o registro das palavras tem quantidades específicas de letras) e a 
hipótese da variedade de letras (as palavras são registradas com letras diferentes). 
Assim, à medida que os educandos começam a evidenciar conhecimentos acerca de 
correspondências letra-som avançam na fase de escrita. 

Na fase silábica, observamos que os indivíduos tentam escrever as partes orais 
que pronunciam, isto é, registram as palavras dividindo-as em sílabas e buscando fazer 
correspondência grafofônicas, começando a compreender que a escrita nota a pauta 
sonora das palavras (MORAIS, 2012).   

Exemplificando, o educando pode inserir sílabas que sugere preocupação com 
correspondências grafofônicas, mas não há indício de uma preocupação em marcar cada 
sílaba (silábica inicial). Na sequência, passa por um período (silábica quantitativa) de 
preocupação exclusivamente quantitativa, percebem que as palavras podem ser 
segmentadas em sílabas, então coloca qualquer letra para representar as sílabas. 
Simultaneamente, passa a demonstrar preocupações com a correspondência som-grafia, 
colocando letras que tenham relação com os sons representados (silábica qualitativa) 
(LEAL, 2004; LEAL e MORAIS, 2013). 

A fase silábico-alfabética é um período de transição, no qual, o educando descobre 
que a escrita alfabética nota as partes das palavras que falamos, compreende que não se 
coloca uma letra para cada sílaba, mas que é preciso pôr os “pedacinhos menores” das 
palavras (MORAIS, 2012).  

Assim, os educandos começam a refletir sobre o interior das sílabas orais, 
buscando notar os pequenos sons (fonemas), nessa ação eles começam a escrever 
palavras e “esquecem” algumas letras. No entanto, essa fase deve ser considerada como 
um avanço conceitual, pois eles estão tentando representar mais letras que no estágio 
anterior. 

Na fase alfabética é possível perceber que o indivíduo se apropriou dos princípios 
gerais do SEA, embora, ao escrever, cometa vários erros ortográficos. Ao representar as 
palavras ele busca fazer, de modo mais consistente, todas as correspondências 
grafofônicas. A partir dessa apropriação se inicia o longo período de consolidação das 
convenções som-grafia e aprendizagem da norma ortográfica (LEAL e MORAIS, 2013). 
Além da compreensão desses estágios/fases de escritas, os estudos da Psicogênese nos 
mostraram que a imersão das crianças no mundo da cultura escrita começa fora da 
instituição escolar, bem antes do ano da alfabetização, e que deve ser conduzido na 
escola e pela escola desde a Educação Infantil. Não há, portanto, prontidão para a 
alfabetização. Todos têm direito a se alfabetizarem e, por isso, devemos partir do nível de 
cada aluno Também aprendemos a olhar os erros dos alunos pelo viés da compreensão 
de suas hipóteses de pensamento (MORAIS, 2012). 

Embora reconheçamos a relevância do estudo sinalizado acima, é preciso ressaltar 
que houve muitas compreensões errôneas que distorceram e, de certa forma, 
prejudicaram suas contribuições para o fazer pedagógico do professor alfabetizador. 

Uma destas incompreensões fez muitos professores pensarem que a teoria da 
Psicogênese fosse uma metodologia de ensino (vale ressaltar que em nenhum momento 
as autoras se propõem a isso). Assim, comumente víamos professores preocupados em 
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realizar diagnoses da turma, mas não conseguiam pensar estratégias de ensino 
diferenciadas que pudessem ajudar os alunos das diferentes fases a avançarem. Ou seja, 
eles sabiam avaliar, mas não intervir, de forma eficaz. 

Também foi se construindo uma crença de que as crianças, cada uma no seu 
ritmo, descobririam sozinhas como a escrita funciona e, logo, o papel do professor ficaria 
minimizado a apenas de observador. Nesse capítulo, defendemos a importância da 
mediação docente e a necessidade de o professor alfabetizador ajustar o seu ensino de 
acordo com as necessidades da turma; de propor atividades diferenciadas e reflexivas; 
realizar intervenções mais personalidades, como, por exemplo, agrupando os alunos em 
grupos, conforme os níveis de escrita ou então formando duplas produtivas em que um 
aluno possa ajudar o outro a avançar.  

Porém, para realizar esse ensino ajustado, o processo de avaliação das 
aprendizagens alcançadas pelos alunos é fundamental. A partir dessa nova concepção de 
língua escrita baseada no sistema de notação e na promoção de vivências de leitura e 
escrita, busca-se avaliar a aprendizagem, registrando o progressivo domínio do aprendiz 
no que diz respeito aos diversos eixos de ensino da língua. Por meio da avaliação, o 
docente terá em mãos dados suficientes para decidir os caminhos pedagógicos, repensar 
as atividades planejadas, garantir que todos os alunos tenham um ensino adequado que 
os possibilite avançar, independente do nível que estão. 
 
Avaliar na Educação: um novo paradigma emerge 
  

A avaliação foi criada assim junto ao sistema de ensino e ao longo do tempo foi 
passando por algumas fases. No século XX até a década de 30 ela tinha como objetivo 
medir a aprendizagem dos alunos, onde predominavam os testes e exames padronizados 
com objetivos e finalidades classificatórios (SUASSUNA, 2007, p. 28). 

No final dos anos 30 ao começo dos anos 60 houve uma mudança de enfoque da 
avaliação, sobretudo pela necessidade de recuperação econômica e pela expansão da 
indústria norte-americana, ou seja, a avaliação foi deslocada da medição para a descrição 
e o gerenciamento dos sistemas onde avaliar é otimizar, controlar a funcionalidade, evitar 
desperdícios, racionalizar (SUASSUNA, 2007, p. 29). Este modelo de avaliação visava o 
incremento e o controle dos programas educacionais e eram vistos como uma condição 
do desenvolvimento do país.  

Nas décadas de 60 e 70, a avaliação passou novamente por mudanças e dessa 
vez ela contemplava o papel sociopolítico da avaliação na profissionalização do campo, 
através da identificação correta dos problemas sociais a fim de resolvê-los por meio de 
políticas adequadas e da racionalização da distribuição de recursos. Esta época foi 
marcada por muitas e diversas mudanças sociais, acompanhadas de movimentos 
militantes em defesa dos direitos civis dos negros/minorias, principalmente nos Estados 
Unidos (SUASSUNA, 2007 p, 30-31). 

O período compreendido entre o final dos anos 70 e a década de 80 conduz a 
drásticos cortes de recursos nas áreas sociais, devido à crise do petróleo e da economia. 
Nesse sentido a avaliação que vinha ganhando espaço por ter como propósito analisar a 
eficácia de programas com a finalidade de torná-los melhores e mais produtivos em 
termos sociais, voltou a retroceder nesse período, pois a mesma encontrava-se 
impregnada da lógica do controle e da racionalidade orçamentária, ou seja, significava 
dizer que ocorreria cortes de financiamento e rebaixamento da fé pública da educação e 
das políticas educacionais.   

Nesse sentido, os critérios de avaliação eram impostos sem questionamentos, em 
lugar do pluralismo e da negociação de critérios, metodologias e formas de participação 
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característica da década anterior os governos e o mercado exigem agora maior eficiência 
na produção de qualidade e perfis requeridos na nova fase do capitalismo. Novamente a 
avaliação se volta para o mercado e não contemplava as questões sociais. Nessa 
perspectiva, Dias Sobrinho (1997) coloca que esse período recupera a epistemologia 
positivista e, em termos de avaliação, o disciplinamento se sobrepõe ao diagnóstico. 

Podemos perceber que, durante grande parte do século XX, o paradigma 
tradicional foi predominante. Mas considerando as concepções, as funções, os objetivos e 
as metodologias, vários autores e estudiosos do tema concordam em que existiriam dois 
grandes paradigmas de avaliação: um caracterizado pela classificação, pelo controle, pela 
competição, pela meritocracia – que chamaremos aqui de avaliação tradicional ou 
classificatória –, e outro, caracterizado pelos aspectos formativo, processual, democrático 
– que chamaremos aqui de reguladora ou formativa (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002; DIAS 
SOBRINHO, 1997 e PERRENOUD, 2004). 

A formação do aluno é um processo que vai além da aquisição de comportamentos 
e das informações apresentadas pelo professor, do controle e domínio dos conteúdos de 
um programa de ensino.  Conforme Suassuna (2007), a avaliação formativa ou reguladora 
é comprometida com uma educação democrática; que consiste em fazer apreciações 
críticas; busca qualificar o ensino e a aprendizagem; tem função diagnóstica e exige a 
participação ampla das instituições e sujeitos envolvidos; enfatiza aspectos qualitativos; 
considera resultados e também os processos de produção desses resultados; favorece 
uma leitura dos diversos aspectos e dimensões dos processos e fenômenos educativos. 

Ou seja, a natureza formativa da avaliação remete não para a correção do rumo 
e a homogeneidade, mas para o movimento próprio das relações pedagógicas e da 
linguagem. Acreditamos que os resultados da avaliação não são definitivos nem 
inquestionáveis, eles exigem um cuidadoso trabalho de interpretação, discussão e crítica. 
Por isso, autores como Hadji (1994, 2001) ressalta a dimensão discursiva da avaliação, 
na qual ao avaliar sempre temos algo a dizer. Suassuna (2007, p. 40) esclarece que, 
nessa visão de avaliação, a mesma pode ser entendida como “uma rede de sentidos – o 
professor interpreta dados, interroga respostas, busca sinais, capta singularidades, ou 
seja, os referenciais da avaliação não servem apenas para julgar, mas para compor uma 
rede de significados na compreensão e ação do fazer pedagógico.  

Davis e Espósito (1990) dizem que, a avaliação produz novos rumos, novos 
arranjos, novos fluxos de comunicação que articulam, de forma mais produtiva, a sala de 
aula e os demais espaços da escola. Essa nova forma de avaliação se insere, portanto, 
em um contexto de mudanças na forma de alfabetizar os alunos, na qual a avaliação 
passa a ser entendida como crucial para o sucesso dos alunos. Se avaliar para descobrir 
as dificuldades; se avalia para se redimensionar o fazer docente em prol da aprendizagem 
de todos os alunos. 

 

A avaliação do processo de alfabetização a partir de um novo paradigma  
 

Como foi mencionado anteriormente, os elevados índices de repetência estavam 
concentrados, sobretudo, na antiga primeira série do Ensino Fundamental, onde o ensino 
da alfabetização era desenvolvido. A fim de serem tomadas medidas cabíveis, a partir dos 
anos 90, políticas de avaliação foram implementadas na área de Língua Portuguesa, tanto 
em nível internacional (PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) como 
nacional (SAEB-Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), além daquelas 
realizadas pelas Secretarias de Educação estaduais e municipais. Essas avaliações 
constataram que muitos alunos têm concluído o 5º ano, e mesmo o 9º ano sem conseguir 
compreender textos com autonomia.  
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As avaliações em nível nacional e internacional que estão sendo realizadas nas 
escolas não favorecem um diagnóstico individual dos alunos, mas apontam um resultado 
que precisa ser mudado. Antes de mais nada é necessário que o professor tenha acesso 
a esses resultados e que os sistemas de ensino procurem realizar diálogos constantes 
com as partes envolvidas para que, de forma coletiva, se pense e planeje ações que 
revertam tais resultados.  

Para Dias Sobrinho (1997), a avaliação deve estar preocupada em analisar se os 
conteúdos ensinados constituem realmente um corpo significativo de conhecimentos, e 
discutir como estes podem contribuir para a formação dos indivíduos e qual o sentido 
dessa formação. É por isso que diversos estudiosos defendem que a escola assuma uma 
perspectiva formativa de avaliação, na qual seria “papel da escola ensinar, favorecendo, 
por meio de diferentes estratégias, oportunidades de aprendizagem, e avaliar se tais 
estratégias estão de fato sendo adequadas.” (LEAL e FERREIRA, 2007, p.16). 

Em se tratando das turmas em processo de alfabetização, é fundamental que os 
professores consigam desenvolver uma prática avaliativa que identifique as conquistas de 
cada aluno, e não apenas os resultados finais. O parâmetro de aprendizagem não pode 
ser o outro, mas seu próprio caminhar.  

Nessa direção, Leal e Ferreira (2007) salientam que é necessário criar 
instrumentos de avaliação variados, que possam contemplar alunos com diferentes níveis 
de conhecimento sobre a escrita. Mas, gostaríamos de pontuar que, apenas o fato de 
variar os tipos de instrumentos não é o bastante, é preciso primeiramente compreender 
para quais objetivos a utilização desses instrumentos esta a serviço. E isso incide 
justamente na concepção de avaliação presente no ciclo de alfabetização. 

O que temos visto, mesmo nos dias atuais, são patamares inaceitáveis de 
analfabetismo, e o que é mais grave, alunos saídos do nosso sistema de ensino e que, no 
entanto, não conseguem ler e escrever um texto simples, após quatro ou cinco anos de 
escolaridade. Então, acreditamos que muitos docentes estão com dificuldades para 
compreender e viabilizar uma concepção da avaliação mais produtiva do processo de 
alfabetização e isso tem, de alguma forma, contribuído para os insucessos nessa etapa 
da escolaridade. Reconhecemos que o professor precisará urgentemente pensar e 
repensar a sua prática em prol da aprendizagem do aluno, mas compreendemos que 
essa não é uma tarefa solitária. Os docentes precisam de apoio da escola e das redes de 
ensino; precisam de formação continuada para trocar experiências com seus pares e 
juntos pensarem ações para superar as dificuldades. 
 
3. Metodologia 
 

Para entender como se configura o processo de avaliação na alfabetização numa 
turma do segundo ano, realizamos uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico. De 
acordo com as ideias de Moreira e Caleffe (2006), a etnografia tem como característica 
enfocar o comportamento social do sujeito no seu cenário cotidiano, confiando em dados 
qualitativos obtidos a partir de observações e interpretações feitas no contexto da 
totalidade das interações humanas, assim os resultados da pesquisa são interpretados 
com referência ao grupo ou cenário, conforme as interações no contexto social e cultural 
e a partir do olhar dos sujeitos participantes da pesquisa. Nesse sentido a pesquisa 
qualitativa de cunho etnográfico nos possibilita identificar e descrever os fatos 
encontrados no contexto estudado.  
Participaram da nossa pesquisa uma professora regente do 2º Ano do Ensino 
Fundamental, da rede pública de ensino de Garanhuns/PE e sua turma de alunos. A 
docente colaborada era formada em Licenciatura em Pedagogia, formada pela UFRPE e 
na ocasião da pesquisa cursava uma pós-graduação em Metodologia do ensino de 
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Língua Portuguesa e Literatura. Era recém-formada e atuava havia apenas dois anos 
como docente. 

A primeira etapa da pesquisa foi a entrevista com a professora, a qual teve o 
seguinte roteiro: 

1. Qual sua formação profissional? 
2. Em que instituição de ensino você estudou? 
3. Há quanto tempo exerce a profissão de professor (a)? Quanto tempo em 

turmas do ciclo de alfabetização? 
4. O  processo avaliativo de uma turma cujo ensino é organizado em ciclos de 

aprendizagem ocorre da mesma forma de uma organizada em séries? 
Porquê? 

5. Como você realiza a avaliação de seus alunos?  
6. Quais instrumentos de avaliação você utiliza para avaliar? 
7. O que você costuma registrar? Como você registra? Quando registra? 
8. Você acha que o seu registro feito tem ajudado no processo de 

aprendizagem dos alunos? Por que? 
9. Você acha que as formas de registrar as aprendizagens dos alunos ajudam 

você a (re)orientar o ensino e, consequentemente, o atendimento à 
diversidade? 

 
A segunda etapa foi a realização de 10 (dez) observações nesta mesma sala de aula, na 
qual buscamos compreender a rotina desenvolvida pela docente, suas estratégias de 
avaliação e acompanhamento das aprendizagens dos alunos. 
 
4. Resultados e Discussão  
 
Entendendo a rotina desenvolvida pela professora para melhor compreender sua 
forma de acompanhamento dos alunos 
 

Na busca por mapear o fazer docente em relação à avaliação, apresentamos a 
seguir a rotina desenvolvida em sala pela professora colaboradora durante as 
observações. O quadro abaixo detalha cada aula observada: 
 
Quadro 01: atividades realizadas durante a observação de campo 
 

Nº de aula/ 
Data 

                   Síntese das aulas observadas 

1º dia: 

23/10/2017 

 

 

• Oração espontânea; 

• Vídeo com a história de Pedro Malazarte e a receita de uma sopa; 

• Momento de reflexão sobre os ingredientes utilizados; 

• Atividade em grupo: produção de uma receita de sopa, realizada 
através do alfabeto que continha em um envelope com as letras do 
alfabeto; 

• Correção da atividade no quadro (os alunos respondiam oralmente 
e no quadro); 

• Exposição de um vídeo explicando a definição dos substantivos;  

• Atividade no quadro sobre esse conteúdo.  

2º dia: • Correção do para casa (atividade de matemática) 
Acompanhamento individual das atividades com visto no caderno; 
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25/10/2017 • Atividade de Português: Leitura de uma obra do projeto nas ondas 
da leitura; 

• Música com as canções do livro e brincadeira de roda com a 
música ciranda cirandinha; 

• Atividades de alfabetização relacionadas ao tema da música de 
roda; 

• Atividade para casa: pesquisa de substantivos próprios. 

3º dia: 

30/10/2017 

• Acolhida com a cantiga “Não atire o pau no gato!”; 

• Realização da leitura de um livro: “Bruxa, Bruxa, venha a minha 
festa”, do autor Arden Druce, seguida de atividade interpretação; 

• Atividade xerocada: identificar os substantivos a partir da 
ilustração. 

4º dia: 

01/11/2017 

 

• Correção atividade de casa de matemática; 

• Leitura realizada pela professora do livro “Coração de menino”; 

• Ilustração do livro com algum fato ou personagem da história; 

• Exploração do convite presente na história; 

• Produção de um convite com algum personagem do livro 
(atividade em dupla); 

• Utilização do jogo distribuído pelo MEC: “Caça rimas” (atividade 
em dupla);Atividade para casa. 

5ª dia: 

06/11/2017 

• Conversa sobre o final de semana dos alunos; 

• Cantoria 

• Correção da atividade de casa; 

• Leitura individual do livro “Coração de menino”. Nessa atividade a 
professora passa de banca em banca para identificar o nível de 
cada aluno; 

• Atividade de interpretação escrita sobre a história do livro. 

6º dia: 

08/11/2017 

• Correção da atividade de casa de matemática conteúdo 

• Retomada do conteúdo substantivo próprio e comum; 

• Leitura do texto: “A velhinha que adorava nomear objetos de sua 
casa”; 

• Atividades sobre substantivos 

7º dia: 

13/11/2017 

• Cantoria 

• Leitura de um texto expositivo relacionado ao tema animais; 

• Atividade de português sobre gênero (masculino e feminino); 

• Atividade para casa sobre gênero  

8º dia: 

20/11/2017 

• Leitura da história “Menina bonita do laço de fita”, 
da autora Ana Maria Machado e em seguida um vídeo; 

• Musica sobre diferenças raciais; 

• Atividade de completar as lacunas do texto com as palavras que 
faltam; 

• Atividade com corte e colagem com a imagem da menina bonita 
do laço de fita e ilustração; 

• Atividade para casa (ortografia). 

9º dia: 

22/11/2017 

• Correção da tarefa de casa sobre o uso do P e B; 

• Atividade no quadro sobre substantivos: circular os substantivos 
próprios das frases; 

• Atividade: construção de frases a partir do recorte das palavras de 
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ilustrações; 

• Atividade escrita no quadro sobre separação de sílabas. 

10º dia: 

27/11/2017 

 

• Cantoria; 

• Correção atividade matemática; 

• Leitura do livro “Maria vai com as outras”, autoria de Silvia Orthof; 

• Atividade de interpretação escrita do texto “A foca Filomena” e  
atividade com formação de frases com o nome das figuras 
presente no livro; 

• Ilustração sobre o texto lido. 

 
Como podemos verificar a rotina da professora geralmente iniciava-se através de 

um momento envolvendo uma música; escuta de como foi o final de semana dos alunos 
ou com oração. Foi observado que os momentos de correção de atividades para casa a 
professora procurava reforçar os conteúdos das aulas anteriores, principalmente visando 
os alunos que apresentavam mais dificuldades, ofertando novamente o conteúdo e 
utilizando-se de novas maneiras de ensinar.  

Vale destacar ainda que na rotina acompanhada a maioria das atividades era 
organizada em grupos ou em duplas, o que nos parece ser um bom indício da 
preocupação docente em otimizar os aprendizados, afinal como já ressaltava Vygostky 
(2007), é na interação com o outro que aprendemos, uma vez que o sujeito não é apenas 
ativo, mas também interativo, e por isso adquire conhecimentos a partir de relações intra 
e interpessoais. Acreditamos que ao realizar momentos em grupo e duplas, a docente 
ainda pode favorecer que um aluno com mais dificuldades possa ser auxiliado por outro 
que possua mais desenvoltura. Desta forma, o professor tira de cena seu papel central e 
busca apoio no coletivo da turma. 
 
Concepção de avaliação série/ciclo da professora colaboradora 
 

A partir da análise feita do depoimento dado pela docente durante a entrevista, foi 
possível ratificar essa preocupação com a aprendizagem de todos os alunos. Por 
exemplo, ao ser indagada se a avaliação da aprendizagem dos alunos realizada dentro de 
um sistema de ciclos e dentro de um sistema seriado ocorrem da mesma forma, a mesma 
respondeu: 

  

Não, eu acredito que não. Eu acho que em séries a gente focava nos conteúdos e 
não focava na aprendizagem do aluno, acho que em ciclo a gente pensa um 
pouquinho no processo de aprendizagem dele, no tempo, acho que a gente 
consegue ver cada aluno de uma forma mais individual, então acho que faltava 
muito nas provas que o aluno tinha que passar naquela prova, pra o aluno fechar 
na primeira série, na segunda série, agora até que a forma de relatórios a gente 
percebe que é uma forma de continuidade, a gente não fechou o primeiro ano, o 
segundo, o terceiro, está em aberto, é um ciclo que o aluno tem os três anos pra 
chegar até o que é o desejado. (Fonte: transcrição da entrevista realizada) 

 
Então diante da fala da professora percebe-se que ela compreende a avaliação 

organizada em ciclos diferentemente da organizada em séries, e isto fica evidente quando 
a mesma diz que a avaliação em ciclo serve para auxiliar o aluno, de forma individual, a 
superar suas dificuldades de aprendizagem, bem diferente do objetivo da avaliação em 
série que geralmente servia mais para punir e classificar o aluno que não conseguisse 
acompanhar o conteúdo. Esse é, portanto, mais um indício de que a professora parece se 
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apoiar em uma perspectiva de avaliação formativa, a qual se caracteriza, segundo 
Hoffmann (1993, p. 21), pela “busca incessante de compreensão das dificuldades do 
educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento”. Nesse pensar e 
agir do processo avaliativo o professor visa colaborar em função do desenvolvimento 
individual dos alunos. 

Entendemos que para atuar neste cenário do fracasso escolar é mais que 
necessário utilizar-se da avaliação como instrumento que possa diagnosticar, intervir e 
situar professores e professoras no processo de alfabetização. Em relação aos 
instrumentos avaliativos a professora nos deu o seguinte depoimento na entrevista: 

 
Eu avalio diariamente em todas as atividades desenvolvidas, seja observando o 
desempenho de cada aluno durante a realização das atividades diversas, como 
também em produções individuais e coletivas. Essa avaliação diária faz com que 
eu possa perceber se o aluno progrediu ou se o mesmo continua no mesmo nível. 
Eu também avalio através de provas, porque a escola exige isso a cada bimestre, 
mas eu acho que as avaliações diárias que faço favorecem mais os alunos 
superar suas dificuldades. (Fonte: transcrição da entrevista realizada) 

 
Nesse trecho do depoimento podemos levantar vários aspectos para discutirmos: 

primeiro a questão do reconhecimento pela docente da necessidade (e viabilidade) de se 
utilizar variados instrumentos de avaliação. Ela deixa a entender que os alunos são 
avaliados continuamente, individualmente, mas também na interação com o outro. A 
respeito dos usos de diferentes instrumentos de avaliação, Suassuna (2007), ressalta que 
 

cabe ao professor, então, através dos mais variados instrumentos de avaliação, 
fazer articulações entre os conceitos construídos pelos alunos e formas mais 
elaboradas de compreensão da realidade. Tais articulações estariam baseadas no 
pressuposto vygotskyano de que os sujeitos atribuem sentidos aos objetos a partir 
de interações com sua cultura e seu meio social.  (SUASSUNA, 2007, p. 112) 

 
Contudo, nos parece arraigado ao processo de avaliação o instrumento “prova”. De 

acordo com a professora, há uma cobrança da escola em relação a esse uso, embora a 
rede de ensino em si não oficialize tal cobrança. Acreditamos, na verdade, que isso possa 
ser reflexo do fato de a própria comunidade escolar ainda estar presa às “tradicionais” 
formas de avaliação (tradicionais aqui no sentido de formas consolidadas, práticas há 
muito tempo vivenciadas).  
 
Estratégias de avaliação e acompanhamento dos alunos identificados na prática 
docente 
 

Para acompanhar o nível de aprendizagem dos alunos a professora adota algumas 
estratégias, como o uso da ficha individual dos alunos; o caderno de leitura que a mesma 
faz individualmente, de acordo com o nível dos alunos; a adoção da formação de grupos 
por alunos que se apropriaram da leitura e escrita e outros que ainda estão no processo, 
e as observações do contexto da sala. 

Uma das formas de registro individual dos alunos, adotada pela professora como 
uma das estratégias para identificar o avanço das aprendizagens de seus alunos, ou 
alguma eventual dificuldade, foi uma ficha descritiva das competências em Língua 
Portuguesa. Esta ficha era disponibilizada pela Secretaria de Educação de Garanhuns 
para os docentes que atuavam em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental e era 
sugerido que o seu preenchimento fosse realizado bimestralmente. 
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A ficha inclui competências de todos os eixos de ensino da Língua Portuguesa: 
Leitura, Produção Textual, Oralidade e Análise Linguística. Ao final dela há um espaço 
para a escrita de observações, no qual o professor pode inserir informações a respeito do 
desempenho dos alunos, possibilitando aos docentes acompanharem os níveis de 
aprendizagens dos alunos de forma contínua e intencional. Acreditamos, assim como 
Silva (2003), que o uso desse tipo de registro dialoga com uma perspectiva de avaliação 
que busca contribuir para a regularização do ensino e aprendizagem, promovendo 
reflexões por parte dos docentes acerca da sua própria prática. Para fins de 
conhecimento, apresentamos a seguir um recorte da ficha: 
 

Figura 1: Ficha para preenchimento do perfil dos alunos disponibilizada pela rede de 
ensino 

 

 
 

Quando foi indagada sobre o que ela registrava a respeito dos alunos, a mesma 
comentou: 
 

Olhe eu gosto muito de observar eles de forma individual. Eu gosto de registrar, no 
caso de português, muito de leitura: o que ainda não ler, o que já sabe ler. Eu 
gosto de me inteirar da apropriação da leitura e escrita deles. Olhe, durante a aula 
o meu desejo é sair registrando muita coisa... durante a aula, mas eu ainda não 
administro isso muito bem, então através das atividades, depois... posteriormente, 
eu faço o registro, eu anoto alguma coisa do aluno, alguma observação relevante 
e nas avaliações que eu faço eu vou fazendo as observações. Geralmente eu 
registro dos alunos que estão com mais dificuldades, mas se outro apresentar 
dificuldade também eu registro. É isso que eu consigo observar com a avaliação. 
(Fonte: transcrição da entrevista realizada) 

 
É a partir dessas anotações que a professora pensa em como poderia ajudar seus 

alunos. Isso fica bastante evidente em outro trecho da entrevista em que ela comenta 
sobre a importância desses registros feitos por ela: 

 

O registro é uma forma de relatar as aprendizagens e dificuldades de 
aprendizagem de cada aluno. E isso auxilia tanto o trabalho do professor, porque 
faz com que a gente reflita sobre nossa própria pratica, bem como a 
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aprendizagem dos nossos alunos, porque eles vão ter uma nova chance de rever 
os conteúdos que eles apresentaram dificuldades. (Fonte: transcrição da 
entrevista realizada) 

 

Há uma sintonia entre essa visão da docente e a compreensão do papel regulador 
da avaliação, pois de acordo com Ferreira e Leal (2007, p. 15), nessa forma de entender a 
avaliação, a mesma passa a ser “pensada como estratégia para regular e adaptar a 
prática pedagógica às necessidades dos alunos, mais do que propriamente medir os seus 
resultados finais”. 

A seguir apresentamos um dos instrumentos utilizados para acompanhar o 
desempenho dos alunos no eixo da leitura. Trata-se de um caderno, no qual a docente 
colava vários textos e tomava a leitura dos alunos. Ela trabalhava de forma individual e os 
textos eram adequados ao nível em que cada aluno se encontrava. Esse caderno de 
leitura era trabalhado em qualquer aula: ela chamava o aluno, colava um texto ou 
escrevia algumas pequenas palavras para os alunos lerem. 

 
Figura 2: caderno de leitura criado pela docente 

 

 
 

Sendo assim, nos parece que a professora realmente trabalha na perspectiva de 
uma avaliação formativa, favorecendo as estratégias necessárias para obter um resultado 
satisfatório. Nesse viés, educadores diversos defendem que “é papel da escola ensinar, 
favorecendo, por meio de diferentes estratégias, oportunidades de aprendizagem, e 
avaliar se tais estratégias estão de fato sendo adequadas.” (LEAL e FERREIRA, 2007, 
p.16). 
 
5. Considerações Finais 
 

Por meio da entrevista concedida e a observação de seu fazer pedagógico, 
pudemos perceber que a nossa professora colaboradora parece compreender a 
perspectiva formativa de avaliação no processo de alfabetização de seus alunos.  

Alguns aspectos identificados nos levaram a essa interpretação, tais como o fato 
de a docente citar em entrevista que os resultados da avaliação que faz orientam suas 
escolhas didáticas; ao dizer que varia as estratégias de ensino conforme o nível dos 
alunos (identificado por meio da avaliação contínua que realiza) e, por fim, por utilizar 
vários instrumentos em prol de uma aprendizagem que identifique os conhecimentos 
prévios dos alunos, trabalhe a partir deles, conheça as dificuldades dos alunos e, assim, 
planeje atividades adequadas para ajudá-los a superá-las.  
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Nessa direção conseguimos perceber que a professora avaliava seus alunos em 
Língua Portuguesa, utilizando diferentes estratégias e instrumentos tais como: o uso da 
ficha individual dos alunos; o caderno de leitura que a mesma faz individualmente de 
acordo com o nível dos alunos; a adoção da formação de grupos por alunos que se 
apropriaram da leitura e escrita e outros que ainda estão no processo; prova, além das 
observações do contexto da sala de aula.  
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FILOSOFIA DA TECNOLOGIA: MÍDIAS ELETRÔNICAS NA EDUCAÇÃO 

Arthur Silva Araujo12 
Gustavo Thayllon França da Silva13 

 

RESUMO: Este artigo tem como estudo analisar o sentido de tecnologia das mídias 
eletrônicas na educação a partir da filosofia da tecnologia. O método faz parte de uma 
revisão bibliográfica de cunho qualitativo que pesquisa a utilização de tecnologias no 
processo educacional. O resultado da análise faz refletir sobre nossa ação de agentes da 
educação no contexto escolar, bem como alterar significativamente nossa visão de 104 
mundo sobre o papel que as TICs representam na dimensão ética, política, econômica e 
educacional. Observou que para questionar a tecnologia é preciso, essencialmente, 
questionar o próprio ser humano. 
 
Palavras-chave:  Filosofia da Tecnologia; Mídias Eletrônicas; Educação. 
 

INTRODUÇÃO 

A tecnologia em si, pode ser uma encantadora, motivadora, em que consegue 
inovar e construir possibilidades para uma nova construção tecnológica. Nesse contexto, 
focamos nosso interesse no rumo que as TIC (tecnologias da informação e comunicação) 
tiveram como ferramentas de constituição da existência humana e da construção da 
educação. De um lado, as tecnologias da informação constituem um resultado 
tecnológico, são produtos de consumo e são ferramentas de transmissão de 
conhecimento. 

Mas também estão convencidos de uma aposta significativa de progresso e 
evolução, ocupando espaços cada vez mais sofisticados no cotidiano social e educacional 
(SCHWARTZ, 2005, p. 05). Entretanto, existe um sentido de tecnologia implicado nas TIC 
que está além das teorias que ganham maior visibilidade, tanto o enfoque otimista das 
potencialidades quanto o enfoque pessimista, deixam de explorar a complexidade e 
profundidade que representa o problema.  

Este trabalho apresenta natureza de pesquisa qualitativa com abordagem 
bibliográfica. Baseou-se em publicações sobre a filosofia da tecnologia e mídias na 
educação através de sites científicos, artigos em periódicos e anais de eventos e demais 
meios literários para compor a pesquisa de filosofia da tecnologia.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar o sentido de tecnologia das mídias 
eletrônicas na educação a partir da filosofia da tecnologia. Além de explicitar os conceitos 
da filosofia da tecnologia; entender a utilização das mídias eletrônicas no campo 
educacional, e por fim, analisar a tecnologia e as mídias eletrônicas a partir da filosofia da 
tecnologia. 

A partir do referencial teórico da filosofia da tecnologia, contribuirá para 
desenharmos um corpo de conhecimentos que represente subsídios à nossa principal 
indagação: qual a concepção de tecnologia presente nas mídias eletrônicas na educação 
brasileira? 

 

 
12Graduado em Filosofia e Pedagogia - UNINTER.  
13Graduado em Pedagogia e Psicopedagogia – UNINTER. 
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FILOSOFIA DA TECNOLOGIA: DEFINIÇÃO E CONCEITOS 
 

 “O termo tecnologia não indica apenas objetos físicos (...), se refere mais 
genericamente a produtos, contextos organizacionais ou ‘modos de agir’” (EUSTAT, 1999, 
apud, GALVÃO FILHO, 2009, p. 38). 

 
Nesse sentido, técnica não se distingue de arte, de ciência, nem de qualquer 
processo ou operação capazes de produzir um efeito qualquer:  seu campo 
estende-se tanto quanto o de todas as atividades humanas. O pressuposto desse 
significado, porém, é a redução de T. [técnica] a procedimentos causais, ao passo 
que esse termo foi entendido (da melhor maneira) como procedimento qualquer, 
regido por normas e provido de certa eficácia (ABBAGNANO, 2012, p. 1106). 
 

Em continuidade,  
 
A ‘técnica’ de Ellul [...] trata a tecnologia antes como regras que como 
ferramentas. ‘Software’ versus ‘hardware’ seria outra maneira de caracterizar a 
diferença de ênfase. A tecnologia envolve padrões de meios fins. A tecnologia 
psicológica de Skinner, a megamáquina sem ferramentas de Mumford ou as 
técnicas de Ellul não são problemas para esta abordagem da tecnologia (DUSEK, 
2009, p. 48). 
 

Para Bueno (1999, 81) “a técnica faz parte do cotidiano do ser humano, no agir, no 
pensar, pois este ao intervir na natureza está produzindo um trabalho e que, 
eventualmente, buscou isso para uma técnica de seu conhecimento”. Como é o caso da  

 
Filosofia da tecnologia que começou a aparecer nos congressos internacionais de 
filosofia a partir da década de 50, inicialmente na forma de debates sobre 
aspectos éticos e políticos das mudanças tecnológicas. Em 1965 foi realizado em 
São Francisco (EUA) um primeiro simpósio (Toward a Philosophy of Technology), 
dentro de um encontro da Sociedade da História da Tecnologia, em que foram 
abordadas também questões epistemológicas. Esse simpósio é apontado como o 
evento em que assuntos relevantes para a existência da nova disciplina foram 
abordados pela primeira vez. No entanto, os esforços decisivos na direção da 
formação de uma comunidade de estudiosos dedicados a essa nova área da 
filosofia são atribuídos ao filósofo norte-americano Paul T. Durbin (Universidade 
de Delaware), que organizou importantes reuniões internacionais de filosofia da 
tecnologia na década de 1970. Produtos desse esforço foram a série de livros 
Research in Philosophy and Technology (que existe desde 1978) e a fundação da 
Society for Philosophy and Technology (CUPANI, 2011, p. 29). 

 
Conforme Lemos (2015, p. 31), “a evolução da espécie humana é fruto desse 

movimento perpétuo e infindável, sendo a técnica responsável pela criação da segunda 
natureza – a cultura – num processo de desnaturalização do homem”. Dessa forma, a 
palavra tecnologia existe diversos significados e compreensão, assim as definições 
visando as diversidades pelos filósofos e suas propostas apresentam os seguintes 
tradados sobre a filosofia e tecnologia: 

 
• “Fabricação e uso de artefatos” (MITCHAM, 1994);  

• “Uma forma de conhecimento humano” endereçada a “criar uma realidade 
conforme nossos propósitos” (SKOLIMOWSKI, 1983);  

• “Conhecimento que funciona, know-how” (JARVIE, 1983); 

•  “Implementações práticas da inteligência” (FERRÉ, 1995);  

• “A humanidade trabalhando [at work]” (PITT, 2000);  

• “Colocação da Natureza à disposição do homem como recurso” (HEIDEGGER, 
1997);  
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• “O campo de conhecimento relativo ao projeto de artefatos e à planificação da 
sua realização, operação, ajustamento, manutenção e monitoramento, à luz de 
conhecimento científico” (BUNGE, 1985c);  

• “O modo de vida próprio da Modernidade” (BORGMANN, 1984);  

• “A totalidade dos métodos a que se chega racionalmente e que têm eficiência 
absoluta (para um dado estágio do desenvolvimento) em todo campo de atividade 
humana” (ELLUL, 1964);  

• “A estrutura material da Modernidade” (FEENBERG, 2002). 

 
Conforme Araújo e Silva (2020) a filosofia da tecnologia tem a autoconsciência de 

uma sociedade, nos ajuda a refletir como a modernidade atua e o que tomamos como 
certo e errado dentro da sociedade moderna. Pois a aplicação de Tecnologia Assistiva 
abrange todas as ordens do desempenho humano, desde as tarefas básicas de 
autocuidado até o desempenho de atividades profissionais CAT (2007). 

 
A filosofia da tecnologia dos engenheiros poderia ser denominada uma filosofia 
tecnológica, que usa critérios e paradigmas tecnológicos para questionar e julgar 
outros aspectos dos assuntos humanos e, desse modo, aprofundar ou estender a 
consciência tecnológica. (MITCHAM, 1994, p. 62) 
 

A tecnologia surgiu juntamente com a filosofia na Grécia Antiga, culminando em 
três conceitos principais, a Physis conceito de criação e natureza, a Poiesis que significa 
atividade prática de fazer, onde os seres humanos se ocupam de produzir algo, e pôr fim 
a Techne, o conhecimento ou a disciplina que se associa com uma forma de poiesis 
mostrando a maneira correta de se fazer as coisas.  

Ou seja, a técnica para Vargas (citado por Bueno, 1999, p. 81) “faz parte do 
cotidiano do ser humano, no agir, no pensar, pois este ao intervir na natureza está 
produzindo um trabalho e que, eventualmente, buscou para isso uma técnica [...] 
que faz parte do ser humano e também, faz parte de seu conhecimento (BUENO, 
1999, p. 81).  
 

Parece-me, pelo contrário, que não somente as técnicas são imaginadas, 
fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos homens, como também é o próprio 
uso intensivo de ferramentas que constitui a humanidade (LÉVY, 2011, p. 21). Dessa 
forma, (FEEMBERG, 2002, p. 75) argumenta que refletir sobre o uso da “tecnologia é em 
grande medida um produto cultural e, assim, toda ordem tecnológica é um ponto 
departida potencial para desenvolvimentos divergentes, conforme o ambiente cultural que 
lhe dá forma”.  

As humanidades, ou a filosofia, a que poderia também ser chamada hermenêutica 
da tecnologia, buscam, por contraste, uma compreensão do significado da 
tecnologia – a sua relação com o transtécnico: arte e literatura, ética e política, 
religião. Ela começa, tipicamente, com aspectos não técnicos do mundo humano e 
considera de que modo a tecnologia pode (ou não) adequar-se ou corresponder a 
eles. (MITCHAM, 1994, p. 62) 

Nesse contexto, temos o que Carrera, Gómez e Osorio afirmam que a tecnologia 
não é boa nem má, portanto, o seu uso é que pode ser descabido. Seria o mesmo que 
dizer que a tecnologia está isenta de qualquer tipo de interesse particular tanto em sua 
concepção e desenvolvimento como nos resultados finais (CARRERA, 2001; GÓMEZ, 
2001; OSORIO, 2002). 

Fazer tecnologia é, sem dúvida, fazer política e, dado que a política é um assunto 
de interesse geral, deveríamos ter a oportunidade de decidir que tipo de tecnologia 
desejamos. Mantendo o discurso que a tecnologia é neutra favorece a intervenção 
de experts que decidem o que é correto baseando-se em uma avaliação objetiva e 
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impede, por sua vez, a participação democrática na discussão sobre planejamento 
e inovação tecnológica (GARCÍA et al, 2000, p. 132). 

Portanto, cada sociedade cria, recria, pensa, repensa, deseja e age sobre o mundo 
através da tecnologia e de outros sistemas simbólicos. A tecnologia é impensável sem 
admitir a relação entre o homem e a sociedade Lion (1997). Em conclusão, Acevedo 
(1998) contextualiza a história de que o homem, cultura, saberes e necessidades, 
trabalho e instrumentos, se encontram de alguma maneira mencionados na concepção da 
tecnologia, onde a invenção é um fator chave e a criatividade corresponde a uma 
atividade tanto individual com social. 

 

FILOSOFIA DA TECNOLOGIA: ATRAVÉS DE MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

 

O contexto histórico da incorporação das mídias eletrônicas na educação a partir 
da perspectiva de pesquisa escolhida, somente será passível de estudo se compreendida 
como um resultado de relações historicamente constituídas (CHIZZOTTI, 2000). Segundo 
Pierre Lévy (2011, p. 21-22) “com a roda e a navegação que abriram seus horizontes; 
com a escrita, o telefone e o cinema que o infiltram de signos; o mundo humano é, ao 
mesmo tempo, técnico”.  

Na atualidade os processos educacionais, não são mais os mesmos dos séculos 
passados, percebe-se uma grande demanda por interatividade e inovações, em especial, 
no ensino utilizando hipermídias, hiperlinks e maior complexidade nos processos 
educacionais.  

 
Essa nova visão permite que os estudantes sintam-se libertos para crescer em 
direção ao que seu arbítrio assinalar e os professores não precisarão mais 
competir com as agências de informação. Os professores serão estimuladores e 
transformadores de informação e conhecimento (ANTUNES, 1999, p. 13). 
 

Nesse sentido, Feenberg (2003) alerta que tentamos a todo custo controlar o 
mundo, mas não controlamos e não temos consciência sobre nossa obsessão pelo 
controle. Além disso, é inibir do estudante o papel de espectador e atribuir-lhe a função de 
ator em que estão cada vez mais demandando conteúdos que exijam mais de suas 
estruturas cognoscitivas. (BERSCH, 2008, p. 22). Conforme (TAJRA, 2001, p. 156), “os 
jovens devem ser estimulados a localizar as informações, a tratá-las e criticá-las e, por 
fim, a se comunicar”. 

Sendo assim Moore e Kearsley (1996) contextualiza que um dos piores erros que 
um docente pode fazer no processo educacional é escolher apenas um recurso. “A 
escolha dos recursos adequados precisa ser realizada para cada curso, para cada 
programa ou nível de ensino: cada um tem seus diferentes objetivos, diferentes alunos e 
diferentes ambientes de aprendizagem” (MENDES, GABRIEL E ARAÚJO, 2020, p. 14). 

Segundo Araújo e Silva (2020) a utilização das tecnologias e inovações 
pedagógicas na educação, mostra como o professor em um contexto solo, não possui a 
capacidade de gerenciar a grande demanda, então faz-se necessário atribuir novos 
elementos no processo de ensino-aprendizagem para que possa formar metodologias 
aplicada ao ensinar e aprender através de mediações tecnológicas, metodologias ativas 
para avaliar seus gerenciamentos individuais e grupais partindo diante de um cotidiano de 
alunos.  

Dessa forma, a linguagem e a comunicação, apresentada de qualquer forma seja 
escrita ou oral, tecnologias como lápis, canetas ou outros recursos de objetos 
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educacionais possa desenvolver os códigos silábicos, “tudo isso é tecnologia. E tudo isso 
esteve sempre muito próximo do ser humano e de suas necessidades” (GALVÃO FILHO, 
2009, p. 38). 

 
Partindo desta premissa, é necessário a compreensão dos pressupostos 
historiográficos da tecnologia, na qual ela está preocupada com a utilidade e 
praticidade, onde a ciência busca o saber e a tecnologia a utilização deste saber 
em prol de técnicas e métodos, neste sentido, a tecnologia foi incorporada à 
sociedade com os costumes, crenças e culturas de uma sociedade moderna 
(FEENBERG, 2002, p. 5-6).  
 

Para o autor a tecnologia torna-se “qualquer item, parte de equipamento, ou 
produto, adquirido no comércio ou adaptado ou modificado para aumentar, manter ou 
melhorar a capacidade funcional de pessoas com deficiência.” (RELATÓRIO MUNDIAL 
SOBRE DEFICIÊNCIA, 2012, p.105).  

 
A primeira linha afirma que a tecnologia pode ser neutra ou carregada de valor, 
conforme dito pelos iluministas, em seguida, a tecnologia como autônoma, onde a 
tecnologia vai se desenvolvendo fortemente sem um controle, seguindo suas leis 
próprias, ou ainda controlada, onde o ser humano através de suas pesquisas, 
controlam o próximo passo dos avanços tecnológicos. (FEENBERG, 2002, p. 5-6)  
 

Ao tratarmos a filosofia da tecnologia e seus conceitos em decorrência da prática 
pedagógica utilizando tecnologias na educação inclusiva mostra-nos que “a sociedade 
precisa garantir a essas pessoas a possibilidade de ter uma participação ativa nesses 
espaços, dentre eles as IES, sem obstáculos que os impeçam acessar, permanecer e 
concluir seus estudos nesse nível de ensino” (MATOS, 2015, p. 8). 

O instrumentalismo, tecnologia é simplesmente uma ferramenta ou instrumento da 
espécie humana com a qual nós satisfazemos nossas necessidades sociais e digitais, 
Arthur e Silva (2020) complementa sobre a necessidade da tecnologia como instrumento, 
faz-nos recorrer sobre a educação inclusiva de pessoas com necessidades especiais no 
ensino superior de que se pode “levar em consideração a pluralidade das culturas, a 
complexidade das redes de interação humanas” (MACHADO, 2010, p. 69).  

De tal modo os “deterministas acreditam que a tecnologia não é controlada 
humanamente, mas, pelo contrário, que ela controla os humanos, isto é, molda a 
sociedade às exigências de eficiência e progresso” onde a força motriz da história é o 
desenvolvimento tecnológico. (FEENBERG, 2003, p. 6-7)  

Por fim, Araújo e Silva (2020) informam que se tem a teoria defendida pelo autor, a 
Teoria Crítica, onde ele concorda que a tecnologia possui um caráter instrumental, mas 
também é carregada de valores, onde os valores, vão de encontro a maximização e 
eficácia. Nesta teoria a tecnologia Feenberg (2002) não molda apenas um modo de vida, 
mas diferentes estilos de se viver, ou seja, elas não são neutras, mas servem como 
ferramentas.  

 
EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Segundo Almeida “a primeira revolução tecnológica no aprendizado foi provocada 
quando transformou o livro impresso em ferramenta de ensino e de aprendizagem com a 
invenção da cartilha e do livro texto.” (ALMEIDA. 2000, p. 13). Assim (PIMENTAL & 
MONTEIRO 2010, p.10) argumenta que “a educação filosófica é vista como uma 
possibilidade de experiência formativa, por onde o educando engendra-se com o mundo.” 
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Dessa maneira, “talvez sejamos ainda os mesmos educadores, mas certamente, 
nossos alunos já não são os mesmos, estão em outra” (BABIN,1989). Em um caráter 
informativo que leve a criança a memorizar e não a pensa-los, e mais “é preciso distinguir 
aquilo que é próprio da criança, em termos de dificuldades, daquilo que ela reflete em 
termos do sistema em que se insere” (FERNANDES, 2001, p.91). Contudo, os recursos 
tecnológicos para auxiliar os meios de ensino, fazem com que  

 
designam todos os recursos usados no processo ensino- aprendizagem, com o 
propósito de tornar mais eficaz a transmissão da mensagem pelo professor e mais 
eficiente a aprendizagem pelo aluno. É um elo entre o que o professor fala e a 
realidade que deseja transmitir, ou seja, substituir do melhor modo possível a 
realidade (MARTINS, 1985, s/n). 

Para Tafner, as inovações tecnologias na educação faz com que “as tecnologias 
colocadas à disposição de aluno e professor integram a percepção, o sentimento, a 
comunicação e a ação e, desta forma, ampliam as formas de ver, de ouvir e de sentir” 
(TAFNER. 2005, p.219). Conforme o argumento a seguir  

 
os professores precisam dominar, com segurança, esses meios auxiliares de 
ensino, conhecendo e aprendendo a utilizá-los. O momento didático mais 
adequado de utilizá-los vai depender do trabalho docente prático, no qual se 

adquirirá o efeito traquejo na manipulação do material didático (LIBÂNEO, 
1991, p. 173). 

 
Computador x Professor x Aluno 

Aluno Professor 

Ativo, critico, curioso autor de Sua 
aprendizagem, aprendera aprender, 
pensar, decidir, intervir, questionar e 
com prometer-se com seu momento 

histórico. 

Desafiador, estimulador mediador, 
conselheiro, parceiro, agente 

cultural, pesquisador e contínuo 
aprendiz, reconstrutor do 

conhecimento, consciente da 
importância da tecnologia no uso: 
Genérico, Profissional- Atividade 

pedagógica, Planejamento- 
Execução. 

Fonte: Trabalho apresentado pela turma IHGI-2,1999 

Conforme Aranha (2007, p.31) “a educação não é simples transmissão da herança 
dos antepassados para as novas gerações, mas o processo pelo qual se torna possível a 
gestação do novo e a ruptura com o velho”.  

Segundo (PAPERT, 1994, p. 106) “a implantação da informática na educação 
consiste em quatro ingredientes: o computador, o software selecionado, o professor 
capacitado a usar o computador no processo educativo, e o aluno”. É certo que a 
utilização das tecnologias nas escolas públicas se faz necessário para a construção de 
oportunidades em utilizar a educação mediado por tecnologias e seus recursos 
tecnológicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No momento em que arriscamos os passos iniciais desta pesquisa, a partir do 
horizonte teórico escolhido, estabelecemos alguns objetivos, entre eles ampliar o campo 
filosófico a respeito da tecnologia na educação, emergindo dos limites das concepções 
extremistas.  

Os enfoques sobre as tecnologias educacionais percorrem posições extremadas. 
Entretanto, o enfoque que enriqueça a teoria, que supere a prática superficial ou ingênua 
da tecnologia na escola, em especial das mídias eletrônicas, que aprofunde e questione 
as concepções de técnica e tecnologia diante de contexto social contemporâneo. Por 
hora, notamos que esse objetivo se mostra mais difícil que aparentava ser.  

Diante do referencial teórico, a visão inicial foi atraída pela preocupação, estado de 
desconfiança, do modo programático de ser e do complexo campo teórico da 
incorporação das mídias eletrônicas na educação. O resultado desse esforço teórico fez 
refletir sobre nossa ação de agentes na educação e na sociedade, bem como alterou 
significativamente nossa visão de 104 mundos e do papel que as TICs (em especial as 
mídias eletrônicas) representam na dimensão ética, política, econômica e educacional. 
Colocamo-nos diante da tecnologia com uma soma de sentimentos.  

Portanto, entre a realidade de um ativista do movimento ludista e a realidade de um 
consumidor fanático das redes sociais da internet existam um campo de trabalho 
autêntico frente aos desafios da sociedade contemporânea. Com esse exemplo, 
sugerimos que para questionar a tecnologia é preciso, essencialmente, questionar o 
próprio ser humano. 
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VIDA MARIA: CURTA METRAGEM E A REALIDADE DO SERTÃO NORDESTINO 

Arthur Silva Araújo14 
Gustavo Thayllon França da Silva15 

RESUMO: O artigo relata uma análise do curta metragem “Vida Maria” produção de 
Márcio Ramos, que retrata o estilo de vida e do cotidiano de uma família que vive no 
sertão nordestino, em especial, o Ceará. O objetivo é descrever o comando familiar e 
suas características entre a não valorização da educação e força de vontade de estudar. 
Trata-se de uma análise documental e descritiva com a finalidade de analisar os valores 
destacados. Os resultados revelam a desigualdade social e o nível de pobreza entre as 
gerações de Marias, que iniciam os trabalhos na infância. Observou que apresenta 
emoções, sentimentos e reflexões diante do exposto ao mostrar a realidade de uma 
família rural e do sertão nordestino através da animação. 
 

Palavras-chave: Condição da Mulher. Guerreiras. Nordestinas. Marias. Curta Metragem. 

INTRODUÇÃO 

 

O curta-metragem “Vida Maria” ganhou vida nas telas 3D pelo animador gráfico 
Márcio Ramos. O filme retrata realidades presentes em várias regiões do Brasil, em 
especial no Nordeste do Brasil e de outras partes do mundo. No filme, foi possível sentir, 
observar, discutir, analisar e identificar que é uma região sertaneja, no qual os recursos 
básicos de subsistência são escassos. 

É uma menina protagonista da trama, que tem paixão por estudar ao começar a 
escrever com letra cursiva e aos cinco anos de idade, é obrigada pela mãe a abandonar o 
desejo de estudar e escrever seu nome no caderno simples com um lápis humilde para 
começar a cuidar da roça e dos afazeres domésticos. Enquanto está nos afazeres da roça 
e da casa, ela cresce, casa e tem filhos e quando envelhece o ciclo continua e vai 
surgindo outras Marias suas próprias filhas, netas e bisnetas, todas recebem o nome 
Maria.  

Nessa atuação, os filhos do elo familiar são divididos em grupos, os meninos 
fazem parte do trabalho do pai, ajudando na parte externa da casa, roçando e cortando 
lenha no sertão nordestino, já as meninas fazem os trabalhos domésticos na parte interna 
da casa, mas na parte externa só coletar água, varrer o pátio (o terreno), estender roupas 
e colher roupas tudo isso na supervisão da mãe.  

Enfrentando tais dificuldades precoce e contínua, todos convivem, crescem e se 
tornam adultos naquela região com as próprias práticas que começaram lá no passado 
conforme a mãe e o pai ordenava para as atividades domésticas e profissionais externas. 
As meninas são sujeitos para atuar dentro de casa, fazer a comida dos meninos que 
trabalham usando suas forças físicas, embaixo do sol ajudando o pai a colher, produzir, 
regar o terreno e as plantações para sobreviver no sertão do nordeste por ter tanta 
dificuldade em seu interior.  

 
14Graduado em Filosofia e Pedagogia – UNINTER. 
15Graduado em Pedagogia e Psicopedagogia – UNINTER. 
*Este artigo foi fruto do Trabalho de Conclusão de Curso em Pedagogia do Centro Universitário 
Internacional UNINTER em 2020. 
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Diante disso, muitos se casam com pessoas próximas a sua residência por não 
ter a oportunidade de conhecer capitais ou cidades mais desenvolvidas, na narração é 
possível identificar uma herança cultural, conforme os ensinamentos antepassados por já 
terem as mesmas atividades praticadas enquanto crianças e passadas de geração em 
geração. 

Os comportamentos das famílias do interior, no sertão são mediados por 
transmissão cultural que nos leva a imaginar como é uma vida no sertão, no seco, 
dificuldade hospitalar e procedimentos de saúde.  

Ao falar sobre cultura e seus conceitos, o filme que faz parte de uma narrativa que 
nos mostra a herança familiar que passa de gerações em gerações e suas atividades 
domésticas praticadas pelas mulheres e seus trabalhos na roça pela parte dos homens 
seja transmitida da mesma influência familiar. 

O artigo faz parte de uma análise documental e descritiva. Foi realizada diante da 
curta metragem da obra Vida Maria que é uma animação criada pelo brasileiro Márcio 
Ramos em 2006, conhecido nacionalmente como roteirista, diretor e editor de filme de 
curta duração que dar vida a personagens protagonistas do sertão nordestino, em 
especial ao sertão cearense.  

A produção foi realizada graças à computação gráfica 3D, de forma colorida e que 
acontece durante aproximadamente nove minutos e mostra a realidade de herança 
familiar do sertão nordestino. A fundamentação foi realizada através dos seguintes 
autores Soares (1998), Ferreiro (2005), Vigotski (2002), Fabrício e Moita Lopes (2002), 
Beauvoir (1980). 

Portanto, o objetivo do artigo é questionar o âmbito familiar do sertão nordestino e 
seus comportamentos, através da cinematografia artística apresentada na curta 
metragem “Vida Maria”, como função de caracterização familiar, divisões em grupos de 
trabalho, a não valorização pela educação e seus níveis, força de vontade de estudar, 
hierarquia de gênero e as possibilidades e limites das novas gerações continuarem a 
mesma prática da herança familiar ou seguir outros caminhos diferentes do que é 
apresentado no filme “Vida Maria”. Existem nos tempos atuais do século XXI Marias 
analfabetas que interromperam os estudos para trabalhar e ajudar a família? 

VIDA E OBRA: VIDA MARIA  
 
Levando como conhecimento “o cinema desempenha uma função cultural que vai 

além do prazer da história” (TURNER, 1997, p. 69, apud Masiero e Silva, 2013), a 
narrativa e o enredo de um produto cultural cinematográfico brasileiro elaborado no início 
do século XXI a curta metragem “Vida Maria”, Sabendo que as práticas e simbologias 
produzidas nos remetem a contextos variados de culturas.  

A sensibilidade da trama é algo que mostra as expressões das realidades que 
temos nas vidas passadas e continuam ainda hoje durante várias gerações no sertão 
cearense. Como afirma Turner (1997, apud Masiero e Silva 2013) que para compreender 
uma obra cinematográfica como prática social é necessário ir além da análise estética e 
compreendê-lo como narrativa e evento cultural. 

A letra cursiva de Maria José dá-se o desejo de ser desenhada, formando assim, 
uma simplicidade ao cuidado ao escrever seu nome, ainda como principiante no mundo 
do alfabeto como vogais para formar seu nome e um dos nomes mais usados no 
Nordeste, o curta metragem mostra a grande importância de uma criança saber escrever 
seu próprio nome. 

A palavra para Bakhtin é uma forma pura de levar a relação social a uma sensível 
conjugação em comunidade. Para Bakhtin (BAKHTIN, 1988, p. 95) a significação da 
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“palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. 
É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam 
em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”. 

Com essas imaginações que a protagonista Maria José tem, faz com que 
experiências passadas sejam relembradas conforme são praticadas as desigualdades 
sociais na herança familiar presente, o que provoca assim uma identificação entre o 
assunto. Como afirma Machado (MACHADO, 2007, p. 92), “o lugar que o espectador 
ocupa no texto é uma construção do próprio texto, que dispõe a ação de uma 
determinada maneira, sugere um caminho de leitura [...]”. 

“O que interessa ao homem é seu próprio drama que, de certa maneira, já se 
encontra pronto na literatura, o cinema volta-se para essa arte em busca de fundamento 
às histórias que ele quer contar.” (CAMPOS, 2003, p. 43). Sendo assim, o cinema 
assegura a literatura, pois com ela torna-se “um sistema ou subsistema integrante do 
sistema cultural mais amplo, que permite estabelecer relações com outras artes ou 
mídias” (IBID, p. 9) 

 “O lugar que o espectador ocupa no texto é uma construção do próprio texto, que 
dispõe a ação de uma determinada maneira, sugere um caminho de leitura.” (MACHADO, 
2007, p. 92). A alegria que pode ser vista nas telas das artes cinematográficas mostra um 
ponto que é observado e que nos leva a um pensamento crítico que afeta diretamente o 
emocional do espectador que a expressão facial que a Maria José tem ao escrever seu 
nome no caderno passa a informação de leveza e indica entusiasmo para escrever cada 
vez mais ao ver sua letra melhorando e descobrindo novas formas de aprendizagens de 
letra cursiva, como mostra na figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Maria José escrevendo seu nome (1:02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Figura 2: A letra de Maria José (0:38) 

 
 

Para (CORSARO, 2009a, p.31-32), “as crianças apreendem criativamente 
informações do mundo adulto para produzir suas culturas próprias e singulares”. É diante 
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disto que o curta metragem relata a vida de Maria que ao ver alguns escrevendo e 
sabendo que todos devem saber escrever seu nome que ela começa escrever seu nome 
de letra cursiva por ver assim adultos ou até mesmo crianças escrevendo seus nomes.  

A cultura pode ser entendida como uma teia de significados, tecida pelo próprio 
homem, segundo Geertz (1989). Em “Vida Maria”, sua representação exata sobre a 
herança familiar que constitui vidas antepassadas que é a cultura do qual tudo se repete e 
volta à mesma história, prática social e atividade doméstica e da roça. 

Maria José ainda continua serena, focada e tranquila na janela fazendo o que 
mais gosta. Mas não age de maneira atenciosa a sua mãe chamando do lado de fora para 
ajudá-la por estar tão concentrada no caderno e nas suas letras... Contudo, seu 
aconchego é interrompido pela sua mãe que falava com tom de voz grave, no qual a 
Maria José acena a cabeça informando que sim, e que vai pegar a água que sua mãe 
ordenou e a ajudar ela nos afazeres domésticos, a seguir tem a primeira fala e a imagem 
da mãe para Maria José, que é a seguinte: 

 
— Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não 
sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo 
desenhando nome, vá lá pra fora arranjar o que fazer. Vá. Tem o pátio pra varrer, 
tem que levar água para os bichos. Vai menina, vê se tu me ajuda, Maria José 
(RAMOS, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Maria José sendo interrompida pela mãe (1:02) 

 
A região sertaneja que eles moram, sua forma de vestimenta indica a pobreza 

que eles passam e pelo tom de voz que interrompe a filha no momento que está 
escrevendo seu nome de forma concentrada.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Maria José recebendo ordem da mãe (1:25) 

 
Enquanto isso a mãe de Maria José fica olhando com foco a saída dela de dentro 

da casa e fica olhando da janela ela indo pegar água no quintal (terreiro) com medo da 
sua mãe que olha através da janela da humilde casa. 
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Hall nos mostra que é quase impossível para o cidadão comum ter uma imagem 
precisa do passado histórico como o curta metragem nos mostra, sem tê-lo 
construído, no interior de uma cultura herdada dos pais, que inclui panoramas e 
costumes de época em que os pais eram os herdeiros que ensinavam e os demais 
passavam para as outras gerações futuras (HALL, 1997, p. 20). 
 
 

Apesar de toda essa discussão, inclui que é através da comunicação oral que a 
criança vai recebendo informações sobre todo o conhecimento acumulado pela cultura em 
que vive segundo Laraia (2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 5: Maria José no quintal assustada pegando água (1:42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Do quintal Maria José observa a mãe (1:45) 
 

Demonstrando a passagem do tempo onde sobre o terreiro, com balde de água, 
dia ensolarado e de vestido, sentia a dificuldade de carregar o balde de água como de 
costumes familiares e tendo uma vida como a própria mãe ensinou uma rotina de Vida 
Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Figura 7: Maria, jovem e cansada do trabalho (2:06) 
 

Maria José, após essa cena, recebe ajuda do seu futuro esposo, e trabalhando 
sempre nas mesmas atividades de quando foi interrompida pela mãe enquanto era 
criança e praticando suas letras cursivas. Quando um dos personagens, que se 
apaixonou e começou um romance com Maria José vê a futura amada carregando o 
balde de água para os bichos, ele toma das mãos dela e leva a água aos bichos.  
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Figura 8: Antônio ajuda Maria José (2:39) 

 
No momento em que Maria José e Antônio se encontram e o diálogo se torna o 

seguinte entre eles: 
— Tudo bom, Maria? 
— Tudo bom, Antonho. 
— Dê aqui, deixe que eu levo. 
— Não precisa não, Antonho. (RAMOS, 2006). 

 
A conversa de Maria José e Antônio segue em breve diálogo na curta metragem, 

sinal esses que faz os momentos de diálogos serem infecundos na produção 
cinematográfica do curta metragem por causa da privação entre eles e a vida que 
compartilham. No outro momento, após a comunicação entre eles, é possível ver a forma 
de como se comunicam e demonstram interesse entre olhares de um para outro. 

A enunciação cinematográfica manifestada de forma fácil “pois não se trabalha 
apenas com o discurso verbal de cada personagem, mas também com o olhar que cada 
uma delas deposita sobre a cena” (MACHADO, 2007, p. 14), que é o processo como os 
personagens olham um para o outro. 

A câmera retorna para Maria José que neste exato momento já se encontra com 
certa dificuldade para caminhar, pois está grávida de Antônio e segue em direção ao pilão 
para moer milho seco para fazer comida para os bichos.  O enunciador do filme mostra 
Maria José grávida no pilão moendo e focaliza-a olhando para Antônio e trabalhando para 
abastecer o pasto dos animais. Como mostra na figura 10 abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Grávida, Maria trabalha no pilão (3:21) 

 
Com a pele jovem e trabalhando desde criança, o tempo passa rápido e já 

aparece a gravidez e a seu trabalho continua aos limites e privatização na sua casa para 
fazer os trabalhos domésticos. O universo sociocultural da Maria José é uma prisão social 
da qual vive a protagonista desta história como não é vista em momento algum fora da 
cerca do terreno da casa deles, já quem tem acesso fora do terreiro são os personagens 
masculinos compostos pelo Antônio e pelo pai dela.  

As mulheres brasileiras hoje, como na maior parte do mundo, continuam 
enfrentando restrições impostas pela visão machista e patriarcal, seja no espaço público, 
seja no privado. Isso significa que elas têm seus direitos sonegados no trabalho, na 
educação, na atenção à saúde, na política e em casa.  “As mulheres que fazem parte de 
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populações que também sofrem discriminação, como as mulheres negras, indígenas, 
homossexuais, sofrem ainda mais violações de seus direitos e têm bandeiras de luta 
específicas” (CHOUERI & VIEIRA, 2015, p. 22). 

Próxima à árvore, Maria José observa os filhos passarem e pedirem a benção dos 
seus sete filhos a ela abençoa, do qual também abençoa o que está na barriga no final 
em que todos passam. Os filhos passaram e em contato contínuo envelhece, para ela ver 
a família, no caso os filhos, é um sentimento de alegria, pois é uma representação familiar 
que move um ritmo de alegria.  

Segue abaixo as figuras 11, 12 e 13 que mostram seu momento de mãe e que 
deverá fornecer os mesmos ensinamentos que a sua mãe lhe ordenou trabalhar, trabalhar 
e trabalhar... Escrever e estudar não torna-se o ideal, pois trabalhar e ajudar nos afazeres 
no terreiro, da casa e alimentar os bichos. Tem que se ocupar e deixar estudos para lá, 
pois não tem perspectiva de vida de quem mora na zona rural do sertão nordestino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 e 11: Filhos de Maria José pedem a benção (5:05/5:07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Grávida, Maria José olha para a barriga (5:13) 
 

“O indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 
escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a 
escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita”. 
(SOARES, 1998, p. 40). “A aprendizagem entre a prática de leitura é encontrada 
primeiramente no espaço social que possibilita uma exposição a outros mundos.” 
(FABRÍCIO E MOITA LOPES, 2002, p. 19). 

O tempo passa rápido, os movimentos são rotineiros, os trabalhos continuam 
como pode verificar na Figura 14, que, diante das marcas no rosto por causa do 
envelhecimento, apresenta sinais de vida privada e sofrimentos contínuos durante toda 
sua vida. Mostrando que Maria José tem suas feições de uma mulher que nunca saiu 
daquele local para viver a vida a não ser cuidar dos trabalhos domésticos. Segundo 
Beauvoir (1980), afirma que não se nasce mulher, torna-se mulher com o convívio no 
meio social do qual é inserida.  
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Figura 13: Maria com feições características de uma vida de privações (5:20) 

 
O rosto daquela menina tão simples, humilde e tão orgulhosa para estudar, passa 

por constante transformação física que nos mostra uma dimensão da qual a pele 
envelhecida lamenta seu trabalho árduo, constante e acontecimentos na vida da 
personagem, o trabalho pesado e sua disposição começa a ficar cansada diferente de 
quando era criança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Maria José vai ao interior da casa a procura de Lourdes (5:45) 

 
 “Maria de Lourdes... Oh Maria, num tá me ouvindo chamar não, menina? Tu num 
sabe que aqui não é lugar pra ficar não? Em vez de ficar aqui perdendo tempo vá 
lá pra fora que tem muito o que fazer...tem que varrer o pátio, dá água pros 
bichos...Vá menina, vê se tu me ajuda Maria de Lourdes!” (RAMOS, 2006). 
 
 

 Na parte final da curta metragem, Maria José vela sua mãe em sua casa, do qual 
ela fez o mesmo o que sua mãe fez, ela fez com a Maria de Lourdes. Gerações 
passaram, mas a hierarquia e cultura familiar permaneceram as mesmas, as mulheres 
tinham que ficar em casa para fazer comida e limpeza doméstica e do terreiro e os 
homens trabalhassem para sustentar a família. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Envelhecida, Maria vela a mãe (6:17) 

 
Com visão de pobreza do sertão nordestino, a imagem do qual Maria José 

observa sua filha Maria de Lourdes pegando água é o momento em que na seguinte parte 
do curta metragem mostra como a casa é humilde com o velório de sua mãe, só possui 
um crucifixo na parede, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma de Pe. Cícero 
como patronos das famílias brasileiras e das famílias pobres do sertão nordestino.  

Maria José está próxima ao caixão, em seguida, ela volta-se para janela do qual 
observa Maria de Lourdes fazendo o mesmo trabalho quando era pequena e foi 
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interrompida dos estudos pela sua mãe, vendo então sua triste realidade de viver longe 
de novas oportunidades que poderia ter enquanto era criança quando escrevia seu nome 
no caderno... E passou de geração em geração e tornou várias Marias. 

Ao observar o curta metragem mostra o caderno na janela das Marias que já 
passaram por ali e deixaram sua marca e estudava para ser um alguém na vida. As folhas 
rabiscadas com seus registros de nomes, vogais e números mostram as outras Marias, 
mulheres de gerações antepassadas.  

Para Vigotski (2002) o desenho torna-se uma imagem gráfica sobre algo, com 
isso é possível obter uma linguagem escrita, momento esse que a criança identifica e 
compreende a fala, mediante os desenhos e objetos. A “criança que esteve em contato 
com leitores antes de entrar na escola aprenderá mais facilmente a escrever e ler do que 
aquelas crianças que não tiverem contato com leitores” (FERREIRO, 2005. p. 16). Ou 
seja, “ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais de leitura e da escrita, de 
modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, 
1998, p. 47). 

De acordo com Vigotski (2002) foi esta descoberta que levou a humanidade ao 
genial método de escrita por letras e palavras. Do ponto de vista psicológico isto equivale 
a passar do desenho de objeto ao das palavras. Contudo, Vigotski (2002), afirma que o 
desenvolvimento da linguagem e escrita envolve então a arte de desenhar as palavras 
diante da compreensão de como é introduzida no cotidiano, escuta, percebe e faz.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Conclui-se que, a curta metragem mostra emoções, sentimentos e reflexões 

diante do exposto ao mostrar a realidade de uma família rural e do sertão nordestino, faz 
com que muitos pensem no assunto, por isso que é de suma importância prestar atenção 
tanto no enunciador quanto no receptor, pois envolve questões que devem ser discutidas.  

Como são os exemplos de imagens, sons e ruídos formam uma estrutura capaz 
de desvendar várias histórias em sua só, é possível pensar nos movimentos corporais e 
faciais mostrando significados importantes para o entendimento do assunto questionado, 
sobre o assunto debatido e sobre a arte cinematográfica aplicada em 3D como fonte de 
melhor visualização nas telas no geral. 

O curta já nos mostra o resultado da realidade que é do Brasil, em especial a 
região Nordeste e Norte, sendo assim uma demonstração de desigualdade social e o 
nível de pobreza que muitas Marias passam para gerações iniciando os trabalhos ainda 
na infância com trabalhos domésticos, com isso é possível desvendar que existem muitas 
histórias de Marias, que mediante sua condição de vida têm que suar e trabalhar para 
conseguir alimentar o meio familiar, muitas dessas não tem direitos garantidos e a única 
solução dos pais é colocar as crianças para trabalhar na roça. 

Várias Marias que vivem no Nordeste, relatam suas experiências de vida, seus 
costumes e suas histórias passadas, presentes e futuras mediante seus debates. 
Apresentam discussões e posições diante das gerações que se passaram através dos 
trabalhos domésticos e na roça como relatado no filme. É sabido então, que as 
dificuldades entre analfabetismo nas regiões urbana e rural possuem peculiaridades 
próprias, cada qual tendo que enfrentar suas dificuldades visando à busca do 
conhecimento. 

 As Marias que o Brasil possui conforme a curta metragem relata movimentos e 
culturas de mulheres que desistem de estudar. Portanto, não entrega sua vida ao fazer 
nada... Elas oferecem suas mãos, seus cansaços, suas maiores dificuldades, mas fazem 
o que todos têm medo das mulheres de não conseguirem sobreviver por tanto trabalhar. 
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Muitas são as Marias espalhadas pelo mundo, em especial no Nordeste as Marias 
carregam as marcas de quando eram crianças e foram crescendo com os costumes dos 
pais herdeiros da cultura que foram postas a elas. Tantas forças e sonhos de cada uma 
leva-nos a discussão sobre possuir uma mania em ter fé na vida para tudo, Marias que 
merecem viver e amar todos com o mesmo significado, com o mesmo amor 
independentemente da sua cultura pessoal, familiar e da comunidade em que está 
inserida. 

A honra à mulher guerreira do Brasil e também do brasileiro, é algo histórico, é 
algo que ficou e ficará marcado na vida de cada um que conhece uma mulher 
trabalhadora, da zona rural, que tem acima de cinco filhos é considerada guerreiras. A 
mulher tem suas palavras mágicas que significam um signo em cada etapa de vida: 
Magia, força, amor, alegria, fé, benevolência, charme, força de vontade e esperança 
sempre. Isso sim é uma mulher que dar o suor para ser uma mulher que seja marcada na 
história do Brasil. 
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O COTIDIANO ESCOLAR PARA JOVENS ESTUDANTES DO MEIO RURAL 

 

Catarina Malheiros da Silva16 

 

Resumo: O artigo se propõe a compreender os sentidos atribuídos à escola, a partir da 

participação em eventos extra-escolares no meio rural. Realizou-se uma pesquisa 

etnográfica na qual os grupos de discussão constituíram-se os principais instrumentos de 

coleta de dados. Foram realizados 10 grupos de discussão com jovens estudantes. A 

análise dos grupos foi feita com base no método documentário de interpretação 

desenvolvido por Karl Mannheim e adaptado para a pesquisa social empírica por Ralf 

Bohnsack. Os resultados da pesquisa apontam que os significados da escola para os 

estudantes podem estar associados à possibilidade de trocar experiências sobre seu 

modo de ser jovem e aos sonhos que fortalecem a positividade da escola. 

 
Palavras-chave: Escola. Cotidiano. Meio rural. Evento escolar. 
  

Introdução 
 

As questões relativas à juventude rural há alguns anos, vêm ocupando um espaço 

importante em minha vida, já que em meu trajeto formativo e profissional, os/as jovens do 

sertão baiano sempre estiveram presentes. Como coordenadora pedagógica no período 

de 2001 a 2004 nas escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental, 

localizadas em áreas rurais, convivi com jovens estudantes e trabalhadores, que 

vivenciam experiências nos espaços que frequentam para além da escola. Esse convívio 

instigou-me a buscar o estudo sobre eles, numa perspectiva que conceba suas vozes 

como possibilidade.  

É bastante relevante conhecer o significado da escola e do saber escolar para 

esses jovens, já que, ao observar a dinâmica extraclasse, percebe-se que o espaço 

escolar é vivenciado de distintas formas, constituindo-se como local de encontros, para 

bater papo, namorar, escutar música, ou seja, um espaço de relações sociais. Ir à escola 

e estar na sala de aula parecem não ser a mesma coisa para os/as jovens. Que 

significados atribuem à escola, considerando a existência dessas vivências?  

Na tematização sobre juventude e escola no Brasil, observa-se a escassez de 

estudos que se proponham a desvelar o sujeito a partir da perspectiva da totalidade do 

ser social e cultural, para além da monolítica dimensão identitária de aluno. Muitos dos 

sentidos ligados à escola passam hoje pela dimensão da sociabilidade, da convivência 

entre os jovens e da construção de projetos de vida (Dayrell, 2005). Historicamente, a 

instituição escolar pública parte do princípio de que todos os jovens deste país provêm de 

espaços onde as relações sócio-culturais, o pertencimento étnico-racial, as relações de 

gênero e tantas outras dimensões são homogêneos e únicos. Nesse sentido, a 

desarticulação existente entre o saber mediado na escola e o cotidiano dos jovens que 

vivem no meio rural reforça a assertiva de que as formas de vida e a cultura dos grupos 

privilegiados é que são valorizadas e instituídas como cânones.  

 
16Doutora em Educação pela Universidade de Brasília/UnB. Professora no IFBAIANO-Campus 
Guanambi/Bahia. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa GERAJU- Gerações e Juventude. E-mail: 
catems14@gmail.com 
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O entendimento sobre a juventude rural supõe o reconhecimento da existência de 

espaços distintos - a exemplo da casa, da vizinhança e da cidade - onde os/as jovens 

vivenciam cotidianamente experiências individuais e coletivas. Sobre a importância da 

comunidade local para os jovens rurais, Brandão (1995, p.136) afirma que “quando há 

vizinhos por perto, parentes ou não, os grupos de idade alargam os limites da ordem 

familiar cotidiana e se constituem como os primeiros espaços extrafamiliares de 

convivência e socialização.” Nesses espaços, os jovens constroem relações com amigos, 

vivenciam o lazer, estabelecem relações com os meios de comunicação de massa, 

participam de manifestações culturais e religiosas, expressando um sentimento de 

pertencimento, tanto à comunidade como a grupos de jovens. Nesse sentido, as 

experiências cotidianas dos jovens dependem da intensidade e da riqueza da vida social 

existente no meio rural (WANDERLEY, 2006). 

O cotidiano visto sob o signo da regularidade, normatividade e repetitividade 

manifesta-se como um campo de ritualidades, sendo a rotina “um elemento básico das 

actividades sociais do dia a dia” (Pais, 2003b, p.28). A vida cotidiana é uma esfera da 

realidade constituída por fatos anônimos e transitórios, suscetível a mudanças e 

modificações. Ainda, para Pais, “torna-se necessário que os jovens sejam estudados a 

partir de seus contextos vivenciais, quotidianos, porque é quotidianamente, [...] isto é, no 

curso das suas interações, que os jovens constroem formas sociais de consciência, de 

pensamento, de percepção e acção” (Pais, 2003a, p.70). Daí a relevância da valorização 

do lugar social da juventude rural, com suas especificidades. Para Vieira (2006), 

contrariamente à ideia ainda vigente de que só restam no campo os mais velhos em 

algumas regiões do país o meio rural concentra uma parcela significativa de jovens 

homens e mulheres que constroem distintas trajetórias e formas de pensar e de vivenciar 

suas condições juvenis. 

Considerando a centralidade da escola para a realização dos projetos individuais 

de muitos jovens brasileiros, é importante entender a relação estabelecida entre estes e a 

instituição escolar. Para Pais (2003a, p.254), “importa analisar qual a incidência dos 

percursos escolares sobre a construção, ou não, de determinados projectos em relação 

ao futuro e sobre as próprias trajectórias dos jovens”. Para muitos jovens, estar na escola 

pode ser uma estratégia de credenciamento - a partir da conquista de um diploma - mas 

também pode significar participar de um contexto de interação cotidiana, a construção de 

um círculo de amizades e de relações que permitam experienciar novas vivências e 

afetividades. 

A compreensão dos significados da escola para os/as jovens do meio rural - 

especialmente no que se refere à relação com o saber - perpassa o conhecimento dos 

espaços de vivência e aprendizado extraescolares, numa perspectiva em que o diálogo e 

o respeito por suas condições de vida passam a ser fundantes. O ensino público brasileiro 

ainda não garante aos alunos as condições necessárias para que desenvolvam uma 

relação significativa com o saber escolar. O entendimento ainda vigente é o de que o/a 

jovem, ao rejeitar a escola e o/a professora, não consegue se apropriar do saber escolar 

e/ou intelectual. 

O presente artigo17 se propõe a compreender o cotidiano escolar dos/as jovens 

rurais residentes no distrito Espraiado e fazendas, localizados no município baiano de 

 
17 Este artigo apresenta um dos eixos temáticos da pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação/Universidade de Brasília e do Grupo de pesquisa GERAJU, cujo título é: “Escola, 
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Palmas de Monte Alto, a partir de uma perspectiva que reconheça a escola como 

instituição que tem o desafio de proporcionar a aprendizagem significativa e a construção 

de relações de qualidade. Realizou-se uma pesquisa etnográfica na qual a observação 

participante, as entrevistas com moradores e os grupos de discussão18 constituíram-se os 

principais instrumentos de coleta de dados. A análise dos grupos foi feita com base no 

método documentário de interpretação desenvolvido por Karl Mannheim e adaptado para 

a pesquisa social empírica por Ralf Bohnsack (cl. WELLER, 2005; BOHNSACK; WELLER, 

2006). 

Diante dos limites deste artigo, serão apresentados a seguir uma breve discussão 

sobre a juventude rural, o trajeto da pesquisa de campo desenvolvida no distrito e os 

grupos de discussão Os/as jovens que vêm de longe e As meninas que sonham19. No 

primeiro momento, faz-se a apresentação do perfil dos participantes de cada grupo. Em 

seguida, a análise do eixo evento escolar, que se propõe a compreender os significados 

atribuídos pelos/as jovens aos contextos de interação cotidiana na escola, vivenciados no 

meio rural. 

Juventude rural: reflexões iniciais 
 

A referência à juventude como uma fase da vida constitui-se em compreensão 

bastante presente, conservadora e persistente, além de ter marcado especialmente os 

discursos das ciências sociais e médicas durante décadas. Trata-se de uma perspectiva 

que concebe a juventude como uma fase de instabilidade e de maturação psicológica 

destinada à preparação para a idade adulta, portanto, associada a problemas sociais. 

Partindo deste ponto, constata-se que o social é pensado a partir da ótica do adulto em 

detrimento dos significados atribuídos pelos jovens.  

O processo de transição dos jovens para a vida adulta também é compreendido a 

partir da noção de tempo vigente. Para Dayrell (2005, p. 28) “a noção de juventude 

construída na modernidade, e da qual somos herdeiros, é fruto de uma determinada 

classe, a burguesia, e de uma determinada noção de tempo”. A concepção de tempo 

dominante considera as experiências do presente como uma preparação para o futuro, o 

que situa a juventude como um vir a ser, em prol de uma fase posterior, a vida adulta.  

Nesse sentido, os ritos que representam a passagem para o mundo adulto de 

forma linear, a exemplo do término dos estudos, da inserção estável no mundo do 

trabalho, da constituição de uma família, são bastante valorizados pelas instituições 

educativas escolar e familiar, no ocidente (PAIS, 2003a; MARGULIS, 2001). 

 

Sobre esse aspecto, Leccardi enfatiza: 

 
saberes e cotidiano no meio rural: um estudo sobre os/as jovens do Sertão da Bahia”, sob a orientação da 
Profª Dra. Wivian Weller, no período de 2007-2008. Apoio: FAPESB. 
18A utilização dos grupos de discussão acontece inicialmente na Alemanha, na década de 50 do século XX, 

em estudos com diferentes classes sociais, desenvolvidos por integrantes da Escola de Frankfurt. Somente 

no final da década de 1970, com as contribuições do arcabouço teórico do interacionismo simbólico, da 

fenomenologia social e da etnometodologia, os grupos de discussão passaram a ser reconhecidos como um 

método de pesquisa e não apenas como uma técnica de coleta de opiniões (cf. Weller, 2013). 

19 A nomeação dos grupos está relacionada a especificidades referentes ao processo de constituição dos 
mesmos. O grupo de discussão Os/as jovens que vêm de longe é formado por moças e rapazes que moram 
distante da escola. Já o grupo As meninas que sonham é composto por moças que fazem menção aos 
sonhos que acalentam, no decorrer da entrevista. 
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Considerar la juventud como una fase de transición permitia concebir la relación 

entre la identidad individual y la social entre dos dimensiones que no solo eran 

complementarias sino casi coincidentes. Se conseguia la autonomia interna 

atraves de una progresiva transición a estádios de mayor independência. El 

proceso era posible por la relación com instituciones sociales suficientemente 

creíbles y no fragmentadas. ( LECCARDI, 2010, p. 35) 

 

O conceito de juventude como fase de vida não encontra ancoragem segura no 

contexto atual, já que conforme destaca Pais (2003a, p. 42) “por um lado, porque os 

contornos da fase de vida têm sistematicamente flutuado, como vimos, ao longo do 

tempo; por outro lado, porque a imagem da juventude associada a um processo de 

transição entre conhecidos e seguros estádios está cada vez mais a tornar-se obsoleta”. 

Considerando que as vertentes geracional e classista, dada a polarização que as 

caracteriza, não são suficientes para compreender os distintos modos de vida dos jovens 

brasileiros, Dayrell (2005) propõe uma noção de juventude, ancorada na diversidade. 

Conceber a juventude, na perspectiva da diversidade demanda o reconhecimento das 

diversas formas, que cada sociedade vivencia este momento, considerando o contexto 

histórico, bem como os marcadores sociais, culturais, de gênero e regionais.  

Considerando os distintos modos de ser jovem no Brasil, vale ressaltar que a 

juventude rural figura como parcela da população ainda bastante desconhecida, dado o 

não reconhecimento de problemas específicos que os afetam, ao contrário dos jovens 

urbanos que são vislumbrados pelas instituições, especialmente no que diz respeito à 

proposição de políticas públicas. Também não são reconhecidas as práticas de 

sociabilidade e as vivências culturais, aportadas num contexto específico. Vale ressaltar, 

no entanto, que essas singularidades estão entrelaçadas com a dinâmica da economia e 

da sociedade como um todo. Assim, não se pode instituir fronteiras nítidas entre os 

universos culturais dos sujeitos do campo e da cidade, já que ambos compartilham 

projetos que se assemelham (CARNEIRO, 2005). 

Ainda sobre as relações tecidas no espaço rural-urbano, em pesquisa sobre jovens 

nas áreas rurais do município de Friburgo, localizado no Estado do Rio de Janeiro e de 

Nova Pádua, no Rio grande do Sul, Carneiro (1998) chama a atenção para a proximidade 

existente entre núcleos urbanos representativos, bem como a facilidade de acesso à 

cidade pelos habitantes do meio rural. A integração rural-urbana abre diversas 

possibilidades para os jovens rurais – especialmente o prolongamento da escolarização e 

das escolhas profissionais. Como afirma Castro (2006, p.266) “a vivência marcada pela 

circulação e socialização em espaços considerados urbanos e rurais aparecem como o 

somatório de possibilidades e ‘sonhos’ no campo do desejo, ainda que a realidade possa 

construir outros caminhos”. 

Outro elemento concernente à mobilização dos jovens rurais para a cidade diz 

respeito à relação estabelecida entre os jovens e a atividade agrícola. A comparação 

entre os meios urbano e rural pode levar os jovens a considerar a agricultura mais 

negativa que positiva. Aspectos relacionados à constituição do trabalho agrícola – tais 

como ausência de férias, de fins de semana livres e de horários regulares de trabalho, 

bem como os baixos rendimentos, contribuem para fortalecer a repulsa a esta atividade. 

No entanto, o trabalho na agricultura também pode estar vinculado à valorização que o 

jovem e sua família atribuem a essa atividade. Numerosas pesquisas demonstram que a 

atividade agrícola é considerada relevante para as famílias rurais, especialmente por 

garantir a autonomia do agricultor, que não depende de um patrão (WANDERLEY, 2006).  



75 

 

O trabalho agrícola é visto como uma alternativa entre tantas outras, haja vista a 

existência de outras ocupações no meio rural, bem como a possibilidade de inserção em 

outros setores da economia no meio urbano. Assim, a migração para a cidade pode 

significar uma estratégia tanto da família quanto dos jovens de construir possibilidades de 

vida – a partir do desenvolvimento de outras atividades econômicas - tornando a migração 

temporária. A migração não se constitui na única forma de vinculação dos jovens com o 

mundo urbano. A existência de atividades não agrícolas em áreas próximas ao meio rural 

– a exemplo do que acontece em várias cidades brasileiras - permite que os jovens rurais 

permaneçam morando na sua localidade (WANDERLEY, op.cit).  

É importante ressaltar também que, para muitos jovens rurais, a ausência de 

espaços de lazer e, muitas vezes, a inexistência de um projeto de educação continuada 

para a juventude rural contribuem para a avaliação negativa do campo em relação à 

cidade e para o desejo de migração. Pensar a juventude rural implica reconhecer seu 

potencial para a proposição de políticas públicas - que promovam tanto a concessão de 

terra e crédito para a inserção produtiva como o desenvolvimento da educação do campo 

e das práticas de sociabilidade e interação social - numa dimensão que desmistifique a 

visão de juventude como problema e reconheça os jovens em suas diferenças como 

atores e sujeitos de direitos. 

  

A pesquisa no distrito Espraiado 

 

A pesquisa que subsidia as discussões apresentadas no presente artigo foi 

realizada para a elaboração de uma dissertação de mestrado na UnB, com jovens 

estudantes do Distrito rural Espraiado, no município de Palmas de Monte Alto (BA), no 

período de 2007-2008. O estudo buscou compreender e analisar o significado das 

experiências escolares para a formação de jovens que vivem no Sertão da Bahia, além de 

investigar suas vivências cotidianas e projetos de futuro. O critério de escolha do Distrito 

Espraiado para a realização do estudo está aportado no fato de que a oferta de Educação 

Básica constitui-se em fenômeno recente nesse distrito, visto que as áreas rurais de 

pequenos municípios brasileiros tiveram um processo de escolarização tardio e sexista. 

Aspectos como a distância da sede do município, a densidade demográfica e as marcas 

de isolamento também motivaram a realização do estudo. 

 O colégio no qual foram localizados os/as jovens é uma instituição de ensino 

fundamental da rede pública do referido município que funciona nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. O turno matutino é frequentado por crianças oriundas da sede do 

distrito, que cursam a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. Os/as 

jovens provenientes das fazendas e sede do distrito estudam as séries finais no turno 

vespertino e chegam à escola no ônibus escolar, que transporta estudantes e pessoas da 

comunidade. No noturno funciona uma turma de 5ª/6ª série, frequentada por adultos e 

jovens que estudam na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de turmas 

de ensino médio.  

 Na tentativa de reconhecer as especificidades que caracterizam os contextos locais 

do meio rural, optou-se por realizar uma pesquisa etnográfica na qual a observação 

participante, as entrevistas com moradores e os grupos de discussão (Weller, 2013) 

constituíram-se os principais instrumentos de coleta de dados. Os grupos de discussão 

foram formados com jovens estudantes do sexo masculino e feminino, tomando-se por 
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base o critério da amizade, ou seja, os próprios jovens determinavam quem participaria do 

grupo, com a presença de três a seis integrantes por grupo.  

Foram constituídos no total, dez grupos de discussão com jovens oriundos do 

distrito e fazendas vizinhas, alunos da 5ª a 8ª série, faixa etária de 12 a 18 anos, entre os 

meses de fevereiro e março de 2008. Utilizou-se um tópico-guia que trazia os temas de 

interesse da pesquisa. No primeiro momento, optou-se por realizar os grupos com jovens 

matriculados nos últimos dois anos do ensino fundamental, haja vista que se trata de uma 

fase em que novas perspectivas e projetos de futuro começam a ser delineados. 

Questões sobre a continuidade dos estudos, a busca por trabalho na cidade, o ingresso 

em cursos técnicos fazem parte dos interesses desses jovens. Ao término dos grupos de 

discussão, com o objetivo de obter informações adicionais, cada participante preenchia 

um formulário com informações relevantes para a constituição do perfil de cada um. 

O processo de análise dos grupos de discussão foi feito com base no método 

documentário de interpretação20 desenvolvido por Karl Mannheim e adaptado para a 

pesquisa social empírica por Ralf Bohnsack (cl. WELLER, 2005; BOHNSACK; WELLER, 

2006). Inicialmente, realizou-se a transcrição codificada21 e divisão temática dos grupos 

de discussão realizados com os/as jovens. Embora todos trouxessem aspectos 

importantes para serem analisados, a escolha de grupos representativos para análise era 

necessária.  

Nesse sentido, foi feita a transcrição completa e codificada de três grupos, tendo-se 

o cuidado de preservar as marcas de oralidade dos entrevistados, na tentativa de garantir 

o reconhecimento do dialeto local e da densidade interativa presente nos grupos. Para a 

análise, foram escolhidos os grupos Os/as jovens que vêm de longe e As meninas que 

sonham. Embora todos trouxessem aspectos importantes para serem analisados, a 

escolha de grupos representativos para análise era necessária. A escolha está aportada 

nas especificidades apresentadas pelos referidos grupos, tais como o local de moradia, as 

representações de gênero e os significados da educação escolar. Os referidos grupos 

discorrem sobre as experiências escolares no meio rural, a partir da discussão dos 

aspectos: relação com o conhecimento escolar, eventos extraescolar e os sentidos 

atribuídos à escola.   

Grupo de discussão “Os/As jovens que vêm de longe” 
 
Perfil dos entrevistados 
 

 
20O Método Documentário de Interpretação está aportado nas raízes teóricas da sociologia do 
conhecimento de Karl Mannheim, além de contar com a influência da fenomenologia social, da 
etnometodologia e da escola de Chicago. Esse método é o instrumento téorico-metodológico utilizado para 
analisar as distintas visões de mundo, que, por sua vez, estão ancoradas em experiências ligadas a 
determinada estrutura, constituindo-se em base comum das vivências que marcam a existência dos 
sujeitos. Para maiores esclarecimentos acerca do processo de constituição do Método Documentário de 
Interpretação (cf. WELLER et al, 2002; BOHNSACK e WELLER, 2006; Weller, 2013).  

21 Os códigos utilizados na transcrição das entrevistas foram desenvolvidos pelos pesquisadores do grupo 
coordenado por Ralf Bonhsack, na Alemanha. Weller (2005) considera relevante numerar as frases dos 
membros do grupo, bem como criar códigos para apresentar a entonação da voz e as expressões 
produzidas pelos participantes. Também assinala a importância de apresentar nomes fictícios para os 
membros, garantindo assim o anonimato deles (cf. Anexo I). Nesse sentido, foi feita a transcrição completa 
e codificada de três grupos, tendo-se o cuidado de preservar as marcas de oralidade dos entrevistados, na 
tentativa de garantir o reconhecimento do dialeto local e da densidade interativa presente nos grupos. 
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Moisés 
 

Moisés (Mm) tem 17 anos, religião católica, negro, natural da fazenda Cedro, em Palmas 
de Monte Alto-BA. Mora nessa fazenda desde que nasceu, na companhia dos pais. Tem 7 
irmãos e irmãs. Sua mãe nasceu na fazenda Malhada Grande, é lavradora e ganha 
R$15,00 por dia. Seu pai nasceu na fazenda Papaconha, é lavrador e ganha R$15,00 por 
dia. Ambos cursam a Educação de Jovens e Adultos à noite, na fazenda Cedro. Moisés 
estudou a 1ª etapa do ensino fundamental na Escola Municipal Santo Onofre, localizada 
na fazenda Cedro. No momento atual22, cursa a 8ª série e seu lazer preferido é praticar 
esporte. Frequenta um grupo há seis meses na igreja, de quinze em quinze dias, para 
brincar e realizar atividades orais. 

 
Tatiana 
 

Tatiana (Tf) tem 13 anos, religião católica, negra, natural da fazenda Cedro, em Palmas 

de Monte Alto. Mora nessa fazenda desde que nasceu, com os pais. Tem 7 irmãos e 

irmãs. Sua mãe é zeladora e foi a primeira professora da localidade. Tatiana não informou 

a naturalidade dos pais, a renda, a escolaridade e a ocupação do pai. Estudou a 1ª etapa 

do ensino fundamental na Escola Municipal Santo Onofre, localizada na fazenda Cedro. 

Cursa a 5ª série e tem como lazer preferido estudar. Frequenta um grupo, a cada quinze 

dias, há 6 meses, na igreja. 

 
Carla 
 

Carla (Cf) tem 16 anos, religião católica, negra, natural da fazenda Cedro, em Palmas de 

Monte Alto. Mora nessa fazenda desde que nasceu, com os pais. Tem 9 irmãos e irmãs. 

Sua mãe nasceu em Malhada, trabalha em casa e cursa a Educação de jovens e adultos 

à noite na fazenda Cedro. Seu pai é lavrador e ganha R$15,00 por dia. Carla não 

informou a escolaridade dos pais e a naturalidade do pai. Estudou a 1ª etapa do ensino 

fundamental na Escola Municipal Santo Onofre, localizada na fazenda Cedro. Cursa a 6ª 

série e tem como lazer preferido brincar de futebol com as amigas. Participa de um grupo 

há três meses. Encontram-se a cada quinze dias, na igreja, para fazer leituras bíblicas e 

brincar. 

 

Wesley 

 

Wesley (Wm) tem 14 anos, religião católica, negro, natural da fazenda Cedro, em Palmas 

de Monte Alto. Mora nessa fazenda desde que nasceu, com os pais. Tem 4 irmãos e 

irmãs. Sua mãe é lavradora e ganha R$15,00 por dia. Seu pai é lavrador e ganha 

R$15,00 por dia. Ambos estão cursando a Educação de Jovens e Adultos à noite na 

fazenda Cedro. Wesley não informou a escolaridade e a naturalidade dos pais. Estudou a 

1ª etapa do ensino fundamental na Escola Municipal Santo Onofre, localizada na fazenda 

Cedro. Atualmente, cursa a 7ª série e tem como lazer preferido jogar futebol. Participa de 

 
22 A pesquisa de campo foi realizada no ano de 2008, período em que os estudantes cursavam os anos 
finais do ensino fundamental. 
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um grupo, há seis meses, a cada quinze dias, na igreja de Santo Espedito. Nesse grupo, 

realiza atividades orais e brincadeiras. 

 

Carlos 
 

Carlos (Cm) tem 16 anos, religião católica, negro, natural da fazenda Cedro, em Palmas 

de Monte Alto. Mora nessa fazenda desde que nasceu, com os pais. Tem 7 irmãos e 

irmãs (informa ainda que morreram 8 irmãos/ãs). Sua mãe nasceu em São Paulo, é 

zeladora e tem o ensino fundamental completo. Seu pai é lavrador. Não informou a renda 

dos pais, bem como a escolaridade e naturalidade do pai (escreveu que não sabe a 

naturalidade do pai). Estudou a 1ª etapa do ensino fundamental na Escola Municipal 

Santo Onofre, localizada na fazenda Cedro. Cursa a 6ª série e trabalha na ‘panha’ de 

feijão. Informa que trabalha 3 h e que o valor que ganha gasta com alimentação. Seu 

lazer preferido é o jogo de futebol. Participa de um grupo há 1 ano, 2 vezes, para rezar, 

brincar e cantar rezas. 

 
João 
 

João (Jm) tem 18 anos, religião católica, negro, natural de Palmas de Monte Alto. Mora na 

fazenda Curral Novo desde que nasceu, com os pais. Tem 6 irmãos e irmãs (morreram 2 

irmãos/ãs). Sua mãe nasceu em Candiba, é lavradora e ganha R$15,00 por dia. Seu pai é 

lavrador e ganha R$15,00 por dia. Informa não saber a escolaridade dos pais e a 

naturalidade do pai. Estudou a 1ª etapa do ensino fundamental na Escola Municipal José 

Pinto Lima, localizada na fazenda Curral Novo. Cursa a 7ª série e trabalha. Seu lazer 

preferido é jogar futebol. Participa de um grupo há 1 ano, a cada quinze dias. Nesse 

grupo, reza, brinca e realiza atividades orais. 

 

A escola como local de encontro 
 

Os eventos realizados durante o ano letivo marcam a organização do trabalho 

pedagógico em muitas escolas. Para os/as jovens, os eventos se constituem em 

atividades destinadas às vivências e à realização dos projetos escolares. Demonstram 

entusiasmo ao relatarem o desenvolvimento dessas atividades, apontando a relevância 

destas para a escola. A pesquisadora realiza uma pergunta com o objetivo de conhecer 

os sentidos atribuídos pelos/as jovens aos encontros promovidos pela escola, 

especialmente fora da sala de aula: 
 

Y: Quais tipos de atividades a escola realiza? Quais atividades culturais, projetos, 

gincanas são realizados fora da sala de aula?23 

Mm: projeto de gincana tem também "um dia na escola" é muito muito importante 

(1) tem participação de futebol, baleado, vôlei e outros tipos mais de brincadeira  

Wm: eu eu gosto mais 

Mm:                            ∟e de projeto também nós trabaia no começo do ano nós 
trabaia com projeto 

 
23 Para maiores esclarecimentos acerca do significado dos símbolos utilizados na entrevista (cf. Anexo I – 
códigos de transcrição). 
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Wm: é assim também dia na escola é um dia muito bom para a gente fica mais 
alegre mais com o dia na escola e também assim nas atividades do projeto que 
todo ano do ano que eu estudei aqui tem as atividades do projeto a construção 
dos projetos essas atividades são muito boas pra nós 
Cm: as as atividades que trabalha assim no colégio fora da da aula é sobre assim 

né (1) uma paródia sobre assim a poluição né que isso também nós devemos 

cuidar da poluição porque se não for pode até prejudicar nossa vida 

 

As dimensões de tempo e espaço fora da sala de aula influenciam a organização 

do trabalho na escola. Os alunos/as são inseridos em projetos e atividades culturais 

geralmente associados a datas comemorativas, temas escolhidos na aula, entre outras. A 

participação em atividades esportivas no evento “um dia na escola” constitui-se em 

momento de prazer compartilhado pelos jovens na escola. A possibilidade de ficar “mais 

alegre” faz com que atribuam um significado positivo a esses eventos. Além dos lugares 

existentes na comunidade, a escola é apontada como lugar para encontrar os pares, a 

turma de amigos, celebrar o fato de estarem juntos. 

Vale ressaltar que a inexistência de espaços públicos onde possam praticar 

esportes reforça o entusiasmo demonstrado pelos jovens durante a realização desse 

evento. Afinal, somente em momentos como esse podem praticar diversas modalidades 

esportivas. No entanto, é possível que essas atividades tenham um caráter esporádico, já 

que são promovidas em períodos específicos durante o ano letivo, e parecem ser 

pensadas conforme a lógica escolar.  

Os jovens atribuem importância aos projetos realizados na escola durante o ano 

letivo, demonstrando interesse nos temas trabalhados pelo projeto, a exemplo da 

poluição, já que estes têm implicação na vida concreta. Saber sobre os riscos que a 

poluição causa é importante para o jovem. Aqui apresentam o conhecimento escolar 

como dimensão ligada às suas vidas. Nesse sentido, os projetos escolares são pensados 

como necessários para a mediação de conhecimentos que lhe são úteis, na medida em 

que comunicam e informam sobre assuntos que são importantes. 

 
Grupo de discussão “As meninas que sonham” 

 
Perfil das entrevistadas 
 

Daniela 
 

Daniela tem 14 anos, religião católica, branca, natural da fazenda Angico, em Palmas de 

Monte Alto. Mora em Espraiado, há 12 anos, com os pais. Tem 5 irmãos e irmãs. Sua 

mãe nasceu na fazenda Angico, tem o ensino fundamental incompleto, é gari e ganha 

R$70,00 por mês. Seu pai nasceu em Angico, tem ensino fundamental incompleto, 

trabalha em associação. Não informou a renda do pai. Daniela estudou a 1ª etapa do 

ensino fundamental na Escola Municipal Wilson Lins, em Espraiado. Cursa a 8ª série e 

trabalha ajudando em casa, durante a semana. Seu lazer preferido é jogar baleado. Não 

participa de grupo ou associação. 

 
Bruna 
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Bruna tem 14 anos, religião católica, negra, natural de Guanambi. Mora na fazenda 

Muquém com os pais, desde que nasceu. Tem 4 irmãos e irmãs. Sua mãe nasceu na 

fazenda Muquém, trabalha em casa e tem o ensino fundamental completo. Seu pai 

nasceu na fazenda Muquém, é agricultor e tem ensino fundamental completo. Não 

informou a renda dos pais. Bruna estudou a 1ª etapa do ensino fundamental na Escola 

Municipal Wilson Lins, em Espraiado. No momento atual cursa a 8ª série. Seu lazer 

preferido é o futebol. Não participa de grupo ou associação. 

Geane 
 

Geane tem 12 anos, religião católica, branca, natural de Palmas de Monte Alto. Mora com 

os pais em Vesperina, desde que nasceu. Tem 1 irmã. Sua mãe é professora, tem ensino 

superior completo e Pós-graduação lato sensu. Seu pai é funcionário da limpeza geral e 

tem o ensino fundamental completo. Não soube informar a naturalidade dos pais. 

Também não informou a renda de ambos. Estudou a 1ª série do Ensino fundamental no 

Colégio Municipal Marciano Antonio Batista, localizado em Vesperina e a 2ª, 3ª e 4ª séries 

na Escola Municipal Wilson Lins, em Espraiado. No momento, cursa a 8ª série. Seu lazer 

preferido é brincar. Não participa de grupo ou associação. 

 

Os eventos “Um dia na escola” e a quadrilha 

 

A escola pode promover a construção de relações significativas entre os sujeitos, 

haja vista a inexistência de espaços públicos destinados à convivência juvenil no meio 

rural. As interações sociais ocorridas na escola também podem ser fortalecidas pela 

realização de eventos extraclasse que envolvem a comunidade escolar e local. A 

pergunta a seguir busca compreender os significados atribuídos pelas jovens a esses 

momentos:  

 
Y:  E assim além das aulas o que que a escola organiza assim? 

Gf: ela organiza?  uns eventos que nem diz 

Df:                                                                 as culminância 

Gf:  diz que vai fazer é as culminância diz que  

Bf:                                                                      fei- 

Gf:  diz que vai fazer uma feira de ciências com nós né (2) a lá  já fez os 

combinados com a gente o que é proibido e o que é permitido e quais são suas 

punições 

Df: e pelo jeito 

Gf:                   organiza a quadrilha dia das mães 

Df:                                                                           pelo jeito parece que a festa vai 

ser bem organizada ☺ 3 ☺ 

Gf: é ; 

Df:  pelo que falou ali foi bom né ; 

Bf: é esse colégio aqui todas as comemorações todos os tipos de (1) 

Gf:                                                                                                      

comemorações eles comemora  

Bf: é eles comemora 

Bf: se tem o folclore se tem o dia das mães dos pais a quadrilha 

Df: ; dos adultos das crianças; 

Bf: é tudo o dia das crianças o dia dos professores 
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Ao serem indagadas sobre as possíveis atividades realizadas pela escola, as 

jovens discutem de forma interativa os eventos organizados durante o ano letivo. As falas 

complementares de Bruna e Geane –“esse colégio aqui todas as comemorações (...) eles 

comemora” – parecem confirmar o valor positivo atribuído à escola em que estudam. Para 

as jovens, a promoção de encontros coletivos como as culminâncias dos projetos, a 

organização de quadrilhas, feiras e outros, carregam sentidos que transcendem a sua 

condição de aluno/a. Trata-se da vivência de momentos que certamente fortalecem os 

vínculos entre os/as jovens, já que apresentam outras possibilidades de relação entre os 

pares, para além das estabelecidas no cotidiano escolar.  

O entusiasmo em torno da organização de tantas datas comemorativas pode estar 

associado também às experiências partilhadas durante essas atividades, sobretudo com a 

comunidade local. Estar junto com os colegas da escola, parentes e conhecidos para 

apreciar e participar dos eventos pode se constituir em uma experiência significativa, já 

que em muitas áreas rurais, a escola figura como espaço de lazer para os moradores. 

Chama a atenção o fato de que as jovens não constroem narrativas sobre a organização 

desses eventos, o que impossibilita saber sobre as bases constitutivas dessas atividades. 

Embora haja o empenho das instituições em assegurar aos jovens o acesso a 

tempos/lugares destinados a seus interesses e necessidades, observa-se que muitos 

eventos reproduzem a lógica escolar. 

Em seguida, Geane inicia em voz alta e com animação o relato sobre o “Dia na 

escola”24, considerado pelas jovens como um dia em que se permanece na escola para 

brincar, conversar e partilhar experiências culturais:  

 
Gf: tem um dia na semana que eles tira pra fazer um dia na escola 

Df:  é fica o dia todinho na escola  

Gf:                                                os alunos só brincando lá dá merenda 

Df:                                                                                                              vem sete 
horas eles dá merenda quando for meio dia eles dá almoço quando é quatro horas 
da merenda de novo e gent- só vai embora cinco hora da tarde só brincando  
Bf: tem todo tipo de brincadeira 
Df: cantando  
Bf: tem é brincadeira de 

Gf:                                   gente pode molhar lá  

Bf:                                                                        tem futebol 

Gf: tem chuveiro   

Df: tem chuveiro a gente molha na hora que quiser tem futebol baleado 

Bf: karaokê 

Df: é karaokê 

Bf: som se você quiser dançar é DVD o que você quiser 

Gf: é peteca pra gente brincar corda pra gente brincar (2) bambolê 

Df: peteca  

Gf: é bambolê, bola 

Bf: tem até lugar pra você ficar no grupo de jovem conversando adolescente sobre 

°muitas coisas° 

Gf:                                                                                                                                           

a vida 

Gf: aqui nessa escola não tem nada que falar de errado 

Df aquele que eu cantei eu e Milena como é o nome dele ? 

 
24 Alguns professores da instituição informaram que o “Dia na Escola” foi instituído no calendário escolar, 
especialmente no mês de novembro, das unidades de ensino dos outros distritos rurais do município.  
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Bf:  (2) o show de calouros 

Df: é tem o  show de calouros 

Bf: é tipo um treinamento de música tipo um programa 

 

A ênfase na realização das brincadeiras, bem como a possibilidade de escolher as 

brincadeiras, além da organização do espaço físico escolar para que fiquem à vontade, 

figuram como aspectos fascinantes para as jovens. O diálogo interativo sobre a 

organização de um “dia na escola” que se destina à vivência de atividades artísticas e 

culturais carregadas de prazer parece confirmar o valor que estas atribuem à existência 

de um espaço/tempo para a partilha.  

As jovens, ao narrarem esse “dia,” reconhecem a escola como espaço de 

sociabilidade, sobretudo quando esta promove o encontro entre amigos e amigas. A 

proposição de Bruna – “tem até lugar pra você ficar no grupo de jovem conversando 

adolescente sobre °muitas coisas°–’’ e a complementação feita por Geane – “ a vida’’ –  

ilustram a relevância da existência de um lugar para conversar, trocar experiências sobre 

a vida tecida cotidianamente, na escola. Nas rodas formadas nos diversos espaços da 

escola é que a rotina diária vai sendo ressignificada e reelaborada, junto aos pares. 

É possível afirmar a partir do detalhamento da narrativa, que esses momentos são 

regidos pela afinidade e confiança mútua, eixos que estruturam as aproximações entre 

os/as jovens. O encontro entre amigos/as para conversar sobre “muitas coisas” figura 

como necessidade demandada pelas jovens do grupo “as meninas que sonham,” que 

apontam este tempo como experiência significativa para suas vidas. 

 

Considerações finais 

 

A escola também é espaço de encontro entre pares, amigos e amigas pra 

conversar. É assim que “As meninas que sonham” e “Os/as jovens que vêm de longe” 

falam dos eventos escolares. Ao conclamar o papel da escola na oferta de espaços e 

tempos para as práticas de sociabilidades significativas, os/as jovens parecem ir contra a 

omissão de muitas instituições educativas, no que se refere ao reconhecimento do 

universo das experiências juvenis. Esta proposição surge como uma demanda anunciada 

pelos/as jovens, que, além de interpretar a escola como um lugar para aprender aspectos 

relevantes para a vida social e laboral, querem viver sua condição juvenil.  

Trata-se de reconhecer a escola como instituição que tem o desafio de 

proporcionar a aprendizagem significativa e a construção de relações de qualidade. Os 

sentidos atribuídos à escola podem estar associados a esta possibilidade: um tempo/lugar 

pra conversar com os pares, ainda que num momento episódico. É a troca de 

experiências sobre seu modo de ser jovem, as inseguranças da vida e os sonhos que 

fortalecem a positividade da escola. 

Por fim, é preciso compreender a relação tecida entre os jovens e a escola a partir 

de uma perspectiva que ultrapasse a sua condição de estudante, concebendo-os como 

sujeitos que estudam e têm outras atividades, que constroem um trajeto escolar e 

profissional combinado com essas outras dimensões que compõem a vida de cada um. 

 

Anexo I 
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Códigos utilizados na transcrição de grupos de discussão e entrevistas narrativas25 

 

Y: Abreviação para entrevistador (quando realizada por mais de um 

entrevistador, utiliza-se Y1 e Y2). 

Am / Bf: Abreviação para entrevistado/entrevistada. Utiliza-se "m" para 

entrevistados do sexo masculino e "f" para pessoas do sexo feminino. Num grupo de 

discussão com duas mulheres e dois homens, por exemplo, utiliza-se: Af, Bf, Cm, Dm e 

dá-se um nome fictício ao grupo. Essa codificação será mantida em todos os 

levantementos subseqüentes com as mesmas pessoas. Na realização de uma entrevista 

narrativa-biográfica com um integrante do grupo entrevistado anteriormente, costuma-se 

utilizar um nome fictício que inicie com a letra que a pessoa recebeu na codificação 

anterior (por ex.: Cm = Carlos). 

?m ou ?f: Utiliza-se quando não houve possibilidade de identificar a pessoa que 

falou (acontece algumas vezes em discussões de grupo quando mais pessoas falam ao 

mesmo tempo). 

(.) Pausa curta (menos de um segundo). 

(2) Pausa (o número entre parêntesis expressa o tempo de duração da mesma). 

 Utilizado para marcar falas iniciadas antes da conclusão da fala de outra 
pessoa ou que seguiram logo após uma colocação (ver: Inserir símbolo no 
programa MS-Word). 

; Ponto e vírgula: leve diminuição do tom da voz. 

. Ponto: forte diminuição do tom da voz. 

, Vírgula: leve aumento do tom da voz. 

? Ponto de interrogação: forte aumento do tom da voz. 

-tava Submissão de parte inicial da palavra (estava = -tava). 

exem- Submissão de parte final da palavra. 

assim=assim Palavras pronunciadas de forma emendada. 

exemplo Palavra pronunciada de forma enfática. 

exe:::mplo Palavra pronunciada de forma esticada (a quantidade de ::: equivale 

ao tempo de pronúncia de uma determinada letra). 

°exemplo° Palavra ou frase pronunciada em voz baixa. 

exemplo Palavra ou frase pronunciada em voz alta. 

(exemplo) Palavras que não foram compreendidas totalmente são colocadas 

entre parêntesis. 

(              ) Parêntesis vazios expressam a omissão de uma palavra ou frase que 

não foi compreendida (o tamanho do espaço vazio entre parêntesis varia de acordo com o 

tamanho da palavra ou frase). 

☺exemplo☺ Palavras ou frases pronunciadas entre risos são colocadas entre 

sinais de arroba (pode-se utilizar também símbolos smiles). 

☺(2)☺ Número entre sinais de arroba expressa a duração de risos assim 

como a interrupção da fala. 

 
25 Modelo desenvolvido por Ralf Bohnsack e outros pesquisadores da Freie Universität Berlin, Alemanha e 
adaptações para a língua portuguesa desenvolvidas pelo grupo de pesquisa GERAJU (FE/UnB). Publicado 
em: WELLER, Wivian. Grupos de discussão na pesquisa com adolescentes e jovens: aportes teórico-
metodológicos e análise de uma experiência com o método. Educação e Pesquisa. Revista de Educação da 
USP. São Paulo, vol.32, no.2, p. 241-260, maio/ago. 2006. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/ep/v32n2/a03v32n2.pdf>. 
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©exemplo© Palavras ou frases pronunciadas entre choro (pode-se utilizar também 

símbolos smiles). 

©(5)© Número entre sinais expressa a duração de um momento de choro e 

interrupção da fala (pode-se utilizar também símbolos smiles). 

((barulho)) Expressões não-verbais ou comentários sobre acontecimentos 

externos, por exemplo: ((ruídos externos)), ((atendimento do celular e breve interrupção)), 

((risos)). 

 

Sinais de feedback afirmativo: “mhm” ou “ahã”  

Vícios de linguagem: “eh” ou né: 

Obs.: Os sinais de feedback afirmativo devem ser transcritos pois fazem parte da 

interação existente durante uma entrevista narrativa ou grupo de discussão. Nas 

entrevistas tambem é comum as pessoas empregarem o “eh” como uma espécie de 

pausa entre a frase anterior e a seguinte ou ainda o “né” ao final de uma frase. Esses 

elementos também devem ser transcritos. 
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AS MUDANÇAS DA AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

UMA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

Cibelli Batista Belo26 
Priscila Kabbaz Alves da Costa27 

Tania Teresinha Bruns Zimer28 
 

Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar quais as mudanças ocorridas no 
processo de avaliação para aprendizagem proposta na Educação Infantil a partir da 
BNCC. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo análise documental, que utilizou 
como fonte os RCNEI, a DCNEI e a BNCC fazendo uso da análise de conteúdo. A 
avaliação segundo a BNCC, passa a ser pensada segundo práticas que visam a criança 
como protagonista do seu conhecimento adequadas a essa faixa etária e as interações. 
Essa nova visão de criança que o documento traz, permite que se pense a avaliação 
como um processo, que possibilita ao professor identificar os avanços e as 
potencialidades da criança. 

 
Palavras-chaves: Avaliação para aprendizagem. Educação Infantil. BNCC. 

Introdução 
 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, dos 0 a 5 anos, segundo 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI, (BRASIL, 2010) e 
a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) tem como eixo central as 
interações e as brincadeiras, buscando o desenvolvimento integral da criança, ou seja, 
cognitivo, afetivo, social e físico. As crianças são vistas como “sujeito histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, [...], produzindo cultura” (BRASIL, 2010, p.12). 

Mas, as crianças nem sempre foram vistas desta forma, foi com o passar dos 
tempos que mudanças na sociedade foram demonstrando a preocupação com o seu 
cuidado e educação. As primeiras instituições só se preocupavam em cuidar, sendo 
assistencialistas, Khulmann Jr (1991), defende que mesmo não tendo a intenção 
pedagógica as crianças aprendiam ao observar os adultos, por exemplo. 

Com o passar dos anos e reinvindicações, começaram a pensar mais na criança e 
na sua educação, criando leis que garantissem o direito de frequentar as instituições, no 
qual estas cuidam e educam estas crianças. E isso acabou trazendo mudanças, antes as 
pessoas que atendiam as crianças eram mulheres que tinham interesse, e recebiam por 
isso, ou algum familiar. Com as novas leis e formas de ver a criança, houve muitas 
mudanças, dentre as quais pode-se destacar a necessidade de formação para os 
profissionais que atuam com crianças na Educação Infantil. Essa formação exigida aos 

 
26 Doutoranda em Educação em Ciências e em Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e em Matemática, Setor de Exatas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Professora de Educação Infantil da Secretária Municipal de Irati/Pr. 
27 Pós Doutoranda em Ensino de Ciência e Tecnologia na UTFPR - Campus de Ponta Grossa. Professora 
do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, Setor de Exatas da 
Universidade Federal do Paraná. 
28 Professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Teoria e Prática de Ensino, Setor de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências e em Matemática, Setor de Exatas, Universidade Federal do Paraná. 
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profissionais pode ser no mínimo, em nível médio que corresponde a Formação de 
Professores de Anos Iniciais e Educação Infantil (o antigo curso denominado magistério) 
ou em nível superior. O que acarretou mudanças também na forma de avaliação do 
desenvolvimento destas crianças. 

Entre as mudanças ocorridas na Educação Infantil, passou-se a contar com os 
documentos norteadores que auxiliam aos professores e gestores a pensar a educação 
nesta modalidade de ensino. Um dos primeiros documentos foi o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), este documento pensa o 
brincar juntamente com o educar e cuidar, porém expõe conteúdos dando caráter 
escolarizado para a Educação Infantil. As DCNEI (BRASIL, 2010), apresenta como eixo 
norteadores o brincar e as interações, e três princípios para subsidiar as propostas 
pedagógicas, sendo estes éticos, políticos e estéticos. A BNCC (BRASIL, 2018) reforça 
como eixo norteadores o brincar e as interações, e seis direitos de aprendizagem, 
divididos em cinco campos de experiências, que podem e devem ser trabalhados 
simultaneamente. 

A avaliação para aprendizagem na Educação Infantil tem como intuito averiguar 
como está se desenvolvendo as aprendizagens e desenvolvimento da criança sem intuito 
de reter a criança, ou passar ela para a outra turma (SOARES, RIBEIRO, SANTOS, 2019; 
RCNEI, 1998). Para os autores o objetivo da avaliação é conhecer os avanços e perceber 
quais as dificuldades enfrentadas pela criança nesse processo de aquisição de 
conhecimento, auxiliando o professor a traçar novos rumos em sua prática. 

Este artigo é uma pesquisa qualitativa de cunho documental, que busca identificar 
quais as mudanças ocorridas no processo de avaliação para aprendizagem proposta para 
a educação infantil na BNCC, a partir de uma análise de conteúdo dos documentos 
oficiais que falam sobre a Educação Infantil, sendo eles: o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (BRASIL,1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (BRASIL, 2010) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). 

Para compreender estas mudanças nas avaliações, além de entender sobre o que 
é a avaliação, é importante conhecer de forma breve sobre a história da Educação Infantil. 

 
Breve histórico sobre a Educação Infantil no Brasil 
 

Pode-se perceber em diversos autores como Paschoal e Machado (2009), Silva 
(2010), Silveira e Sampaio (2010), Silva e Francischini (2012) que por séculos, a 
responsabilidade de educar as crianças, ensinar os costumes, eram de suas famílias. O 
homem era o responsável por trabalhar e manter o sustento das famílias, e as mulheres 
pelos afazeres domésticos. As crianças aprendiam convivendo com suas famílias, com 
adultos e outras crianças. 

Com a Revolução Industrial, e as mulheres passando a trabalhar em fábricas, a 
educação das crianças no meio familiar enfrentou mudanças. As crianças ficavam com 
outras mulheres que optavam por não trabalhar em fábricas (cobravam para cuidar), ou 
com algum outro familiar ou conhecido que se dispunha em ficar com as crianças, 
enquanto seus responsáveis trabalhavam (PASCHOAL, MACHADO, 2009). 

As organizações das primeiras instituições brasileiras, sendo estas creches, asilos 
e orfanatos, surgiram ainda no Império, conforme Paschoal e Machado (2009) e Silva 
(2010), Silva e Francischini (2012) foram criados para auxiliar as mulheres que 
trabalhavam fora e as viúvas desamparadas. Essas instituições também acolhiam as 
crianças abandonadas, muitas vezes por mulheres da alta sociedade que queriam 
esconder o fato/vergonha de serem mães solteiras. Nos países europeus e norte-
americanos essas instituições tinham caráter pedagógico, já no Brasil eram totalmente 
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assistencialistas, aonde a preocupação era apenas cuidar das crianças enquanto as suas 
mães trabalhavam. 

As primeiras instituições assistencialistas pré-escolares foram implantadas no 
Brasil durante as duas primeiras décadas do século XX (KUHLMANN Jr, 1991). Em 
relação ao caráter assistencialista, o autor mostra que as instituições pré-escolares 

 
[...] tinham uma perspectiva educacional coerente com as proposições de 
“assistência científica”, claramente dirigida para a submissão não só das famílias, 
mas também das crianças das classes populares. Educação que não era 
entendida apenas de forma genérica - ocorrendo informalmente -, mas no sentido 
de prever uma prática intencional, no interior de instituições constituídas para esse 

fim (KUHLMANN Jr, 1991, p.24). 

 

Ou seja, mesmo que as instituições eram para acolher as crianças que não tinham 
com quem ficar só visando o seu cuidado, alimentação e o bem estar. As crianças 
aprendiam sobre higiene, alimentação, e outros, observando e brincando com adultos e 
outras crianças. 

As maiores mudanças nas concepções de criança e a necessidade de analisar 
sobre seus cuidados, foram surgindo com o desenvolvimento tecnológico e a busca da 
mulher pelo mercado de trabalho (SILVEIRA, SAMPAIO, 2010). 

 
Após 1922, surgiram as primeiras regulamentações sobre o atendimento a criança 
e surgiu um movimento de renovação pedagógica conhecido como escalovinismo, 
discutia a educação pré-escolar, porém os estudos da época eram voltados para 
as crianças das camadas sociais mais favorecidas (SILVEIRA, SAMPAIO, 2010, 
p.30-31). 
 

Para as crianças das camadas sociais menos favorecidas, ainda era visto as 
instituições como caráter assistencialista, prevalecendo apenas o cuidado, a alimentação, 
atendendo as crianças das mães que trabalhavam, e precisavam de um lugar para deixar 
seus filhos. 

Conforme Silva (2010, p. 30), o primeiro programa brasileiro de Educação Infantil, 
foi implantado em 1977, “visando proporcionar complemento alimentar, evitando os danos 
da desnutrição e oferecendo estímulos psicossociais fundamentais para um bom 
desenvolvimento da criança”. Ainda a autora, salienta que a creche era associada à 
assistência à saúde, e não à educação e escolarização. E a pré-escola era voltada para 
as elites com um olhar voltado a educação das crianças menores de seis anos. 

 
Os anos 1980 foram de muitas mudanças direcionadas à Educação Infantil; a 
sociedade passa a discutir a possibilidade de inclusão das pré-escolas na 
Educação Básica, intenção concretizada na Constituição de 1988. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, ratifica essa decisão, 
enfatizando que a Educação é um direito da criança e que deve, portanto, ser 
universal. A LDBEN define a Educação Infantil como primeira etapa da educação 
básica (Art. 29), demonstrando com isso a importância da Educação Infantil no 
desenvolvimento da criança. A Constituição de 1988 trouxe, dentre outros 
avanços, o reconhecimento da criança como sujeito de direitos (SILVA, 2010, 
p.31) 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), traz 

então a Educação Infantil, como um direito de todas as crianças, não só daquelas que as 
mães trabalham, e a educação como um dever da família e do estado, ou seja, direito a 
atendimento a creche de forma gratuita. Sendo a primeira etapa da educação básica e 
demonstrando “um estreitamento na relação entre cuidar e educar, na medida em que 
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percebe a criança como um ser integral e específico, que merece atenção em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social” (SILVA, FRANCISCHINI, 2012, p.271). 
Os autores esclarecem que no início a Educação Infantil era vista pela LDB até os seis 
anos, mas foi coma a Lei 11.274 (BRASIL, 2006) que se modificou a escolarização, 
passando o Ensino Fundamental de 8 para 9 anos e tornando a matricula nesse 
obrigatória para crianças a partir de 6 anos. Com base na Lei 9394 (BRASIL, 1996), 
 

[...] o MEC elaborou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
(RCNEI) com o objetivo de oferecer uma base nacional comum para os currículos, 
apesar de não ser obrigatório (BRASIL, 1998). O Conselho Nacional de Educação 
definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 
como um instrumento a ser seguido compulsoriamente na construção das 
propostas pedagógicas e do seu desenvolvimento” (SILVA, FRANCISCHINI, 2012, 
p.272). 

 
Em 1998, o Ministério da Educação e Cultura – MEC publicou o RCNEI em três 

volumes, os quais consistiam segundo Andrade (2010) em um conjunto de sugestões que 
poderiam subsidiar professores em sua prática frente a esta modalidade de ensino.  
 

O primeiro volume, denominado Introdução, discute conceitos importantes em 
relação à educação infantil, como a criança, cuidar e educar, brincar, relação 
creche-família, a educação de crianças com necessidades especiais, a instituição 
e o projeto educativo. 
O segundo volume, intitulado a Formação pessoal e social da criança, aborda os 
processos de construção da identidade e autonomia das crianças, e o terceiro, 
denominado Conhecimento do mundo, discute os diferentes conteúdos a serem 
trabalhados na educação infantil. Nesse volume são apresentados seis eixos para 
as propostas curriculares das instituições de educação infantil: música, 
movimento, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 
matemática. (ANDRADE, 2010, p.99-100, grifos autora) 

 

Conforme a autora surgiram algumas críticas referente às RCNEI, por trazer 
conteúdos para a Educação Infantil e por apresentar um modelo escolarizante. Mais tarde 
as DCNEI, foram fixadas pela resolução nº 5/2009 (BRASIL, 2010). “Neste documento já 
estava estabelecida a interação social, bem como a brincadeira, como fontes de 
desenvolvimento, reconhecendo a criança como sujeito histórico e central no 
planejamento educacional” (CUNHA, SILVA, 2019, p.234). As diretrizes trazem 
orientações pedagógicas tanto para a elaboração dos projetos pedagógicos quanto para 
os professores de Educação infantil, enfocando os eixos norteadores que devem ser o 
brincar e a interação. 

E recentemente, foi publicado a BNCC (BRASIL, 2018), que é um documento 
normativo que apresenta as aprendizagens essenciais que precisam ser desenvolvidas 
em toda a educação básica (Educação Infantil à Ensino Médio). O documento espera que 
durante todo o período de escolarização dos estudantes, estes desenvolvam dez 
competências: 1) conhecimento; 2) pensamento científico, crítico e criativo; 3) repertório 
cultural; 4) comunicação; 5) cultura digital; 6) trabalho e projeto de vida; 7) argumentação; 
8) autoconhecimento e autocuidado; 9) empatia e cooperação; 10) responsabilidade e 
cidadania. O documento na Educação Infantil, mantém o brincar e a interação como eixos 
norteadores, e passa a ter seis direitos de aprendizagem: 1) conviver, 2) brincar, 3) 
participar, 4) explorar, 5) expressar, 6) conhecer-se; e cinco campos de experiências: o 
eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, 
fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações.  
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Avaliação da aprendizagem  
 

A avaliação é uma prática social inerente ao processo educativo, não se 
constituindo como uma ação esporádica, mas sim como uma ação que oferta a 
construção de conhecimentos, sentidos e significados ao ato pedagógico e administrativo, 
subsidiando a tomada de decisões. A avaliação, na perspectiva de Brandalise (2020), se 
caracteriza como uma forma de conhecer a realidade, ou seja, ao pensarmos no contexto 
da Educação Infantil a avaliação auxilia o professor na compreensão da constituição do 
conhecimento da crianças.  

A avaliação fornece ao professor e à criança, instrumentos de acompanhamento do 
desenvolvimento do conhecimento que ampara ambos nesse processo. Segundo Luckesi 
(2011) só há sentido nesse processo, se ela vier a favorecer a aprendizagem. Se 
constituindo de uma prática organizada e com intencionalidade, na qual permeia todo o 
processo pedagógico e tendo como ponto de partida os objetivos pedagógicos. Para o 
autor a função da avaliação está relacionada ao papel ao qual ela desenvolve no 
processo de ensino, a finalidade destinada e ao uso que o professor faz dos resultados. 
Essas funções conforme Luckesi (2011) podem ser definidas como: 

a) Avaliação diagnóstica –se desenvolve como uma avaliação inicial que permite 
classificar, descrever e determinar aspectos do conhecimento prévio do aluno que 
auxiliem o professor no desempenho cognitivo do mesmo em sua aprendizagem 
(LUCKESI, 2011).  

b) Avaliação somativa – está relacionada a certificação e seleção, se desenvolve 
ao final de um período de estudos, de forma a certificar e atribuir nota aos resultados 
obtidos pelo aluno no processo (VILLAS BOAS, 2011, p. 17). 

c) Avaliação formativa – se desenvolve de forma a fornecer informações que 
contribuam para o acompanhamento do aluno no processo de ensino e aprendizagem. 
Essa avaliação permite que sejam realizados ajustes sucessivos no trabalha pedagógico 
com intuito de atender as diferenças individuais do aluno nesse processo (VILLAS BOAS, 
2011, p. 17). 

A avaliação para a aprendizagem, conforme Silva e Silva (2020) está relacionada a 
avaliação formativa pois permite ao professor acompanhar o processo de aprendizagem 
dos seus alunos, de forma contínua aumentando a participação dos mesmos, a sua 
confiança, participação e autonomia por meio do diálogo e reflexão orientados pelo 
professor. As autoras se pautam em Lopes e Silva (2012) para explicar que se pode 
considerar a avaliação como aprendizagem, visto que ela torna o aluno o (co)responsável 
por sua aprendizagem e consequentemente avaliação (SILVA, SILVA, 2020).  

No contexto da Educação Infantil a avaliação se torna um desafio, uma vez que 
nesta modalidade de ensino a avaliação não consiste em medir, comparar e julgar 
(LUCKESI, 2011), mas sim, no acompanhamento e desenvolvimento da construção do 
conhecimento do aluno (SILVA, FREIRE, 2020). A partir das “[...] informações e subsídios 
capazes de favorecer o desenvolvimento das crianças e ampliação de seus 
conhecimentos” (SILVA, FREIRE, 2020, p.73). 

Luckesi (2011) considera que a avaliação por fazer parte do ato pedagógico 
envolve os atos de planejar e executar, pois 

 
[...] o primeiro passo é estabelecer e ter uma ação claramente planejada e em 
execução, sem o que a avaliação não tem como dimensionar-se e ser praticada, 
pois que o seu mais profundo significado, a serviço da ação é oferecer-lhe 
suporte, com o objetivo de efetivamente chegar aos resultados desejados 
(LUCKESI, 2011, p. 20). 
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Ao pensarmos a avaliação na Educação Infantil não faz sentido focarmos somente 
no resultado obtido pelo aluno, afinal essa modalidade de ensino possui características 
próprias que diferem de outras modalidades de ensino (SOARES, RIBEIRO, SANTOS, 
2019). Na Educação Infantil a avaliação aborda aspectos de investigação e 
desenvolvimento do conhecimento da criança, não cabendo aqui o julgamento e a 
classificação, pois a criança constrói gradativamente seu conhecimento e suas 
habilidades cognitivas. 

O ato de avaliar, nesta modalidade de ensino, envolve o registro do 
desenvolvimento e aprendizagem do aluno, sendo um processo didático que é 
retroalimentado, conforme Lacerda e Souza (2013). Esse processo permite ao professor 
observar as atividades realizadas no cotidiano e refletir acerca de seu trabalho, no sentido 
de tomar uma ação que esteja voltada para as necessidades de aprendizagem da 
criança. Silva e Freire (2020) explicam que a avaliação compreende uma situação 
vivenciada da criança, em que o professor observou e registrou sobre a mesma, a fim de 
compreender seu desenvolvimento. “Através dos registros diários, o professor pode 
elaborar relatórios que auxiliem no acompanhamento do desenvolvimento de cada aluno” 
(SOARES, RIBEIRO, SANTOS, 2019, p. 5). A observação é um recurso muito útil ao 
professor no processo de avaliação da aprendizagem, pois permite verificar o 
desenvolvimento dos alunos em diversos momentos (OLIVEIRA, 2007). 

Uma vez que o professor adota um papel de facilitador, estimulando e 
proporcionando situações de descoberta do aluno. A avaliação, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°. 9394 (BRASIL, 1996) retificada pela lei n°. 
12.796 (BRASIL, 2013, p. 1) dispõe no artigo 31, inciso I que a “avaliação mediante 
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Esse documento estabelece no 
parágrafo V que haverá “expedição de documentação que permita atestar os processos 
de desenvolvimento e aprendizagem da criança” (BRASIL, 2013, p. 1). Ou seja, os 
registros do percurso de aprendizagem de cada aluno, será encaminhado a instituição 
que o receberá, sendo de Educação Infantil ou Ensino Fundamental.  

Essa ideia é reafirmada no Parecer n. 17 do Conselho Nacional de Educação – 
CNE (BRASIL, 2012) que estabelece as orientações sobre a organização e o 
funcionamento da Educação Infantil. Este documento esclarece que a avaliação na 
Educação Infantil não deve objetivar a seleção e promoção, mas sim o acompanhamento 
e registro do desenvolvimento da criança, através de instrumentos avaliativos que evitem 
a ansiedade e pressão nos alunos (BRASIL, 2012). Outro ponto muito importante 
estabelecido por este documento diz respeito a não comparação de alunos, mas sim a 
avaliação de um aluno com relação a ele mesmo.  

Pensando a avaliação no contexto da Educação Infantil se faz imprescindível que 
compreendamos como os documentos legais estão abordando a avaliação para 
aprendizagem da criança. 

 
Metodologia 
 

Esta pesquisa é qualitativa, de caráter documental, conforme Gil é bem parecida 
com a pesquisa bibliográfica, mas “a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetos da pesquisa” (GIL, 2002, p.45). Para o mesmo autor, pode ser utilizado 
como documentos “diversos tipos de arquivos públicos e particulares” (p.88), podem ser 
de “diversos formatos, tais como fichas, mapas, formulários, cadernetas, documentos 
pessoais, cartas, bilhetes, fotografias, fitas de vídeo e discos” (p. 88). 
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Para esta pesquisa utiliza-se os documentos oficiais sendo eles o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) e a Base Nacional Comum Curricular 
(BRASIL, 2018).  

A análise dos dados foi por meio da análise de conteúdo baseado em Bardin 
(2011) que define “como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (p.44, 
grifos da autora).  

A análise de conteúdo possui três fases “1) a pré-análise; 2) a exploração do 
material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (BARDIN, 2011, 
p.124). 

A intenção da análise é a inferência (dedução de maneira lógica), que vem como 
uma passagem intermediária para a interpretação. Primeiramente, foi realizada uma 
leitura “flutuante” dos documentos oficiais, sendo estes as RCNEI, DCNEI e a BNCC, e 
em seguida foram criadas duas categorias: 1 – conceito de avaliação do documento e 2 – 
instrumentos de avaliação sugeridos, visando responder o objetivo. 
 
Um comparativo das mudanças ocorridas nos documentos oficiais relativos à 
avaliação 
 

Atualmente a Educação Infantil tem como documentos norteadores o RCNEI 
(BRASIL, 1998), as DCNEI (BRASIL, 2010) e mais recente à BNCC (2018). Para 
compreender-se como está sendo pensada a avaliação para aprendizagem (SILVA, 
SILVA, 2020) na Educação Infantil, a partir desses documentos e das mudanças 
propostas em cada um deles, serão observadas duas categorias que emergem da forma 
como a avaliação foi pensada e está descrita nos três documentos. A primeira categoria 
se refere ao conceito de avaliação adotada no documento, pois para Luckesi (2011) essa 
se organiza a partir das concepções que embasam a aprendizagem. 

O RCNEI (BRASIL, 1998) compreende a avaliação como  
 

[...] um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de 
aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas 
crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao 
professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem 
avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função acompanhar, orientar, 
regular e redirecionar esse processo como um todo (BRASIL, 1998, p. 59). 

 
Como pode-se verificar a concepção de avaliação adotado pelo documento é a 

formativa, pois conforme Fernandes (2019) ela é caracterizada como um processo 
pedagógico que está intimamente relacionado à aprendizagem dos alunos. Isso fica claro 
quando o documento cita a necessidade de um acompanhamento e regulação da 
aprendizagem da criança, que está ligado ao processo educativo. 

No seguinte trecho a DCNEI explica que “as instituições de Educação Infantil 
devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para 
avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 
classificação” (BRASIL, 2010, p. 29). 

A preocupação do documento em ter uma avaliação do desenvolvimento das 
crianças sem se preocupar com a classificação, ou seja, sem abordar a avaliação 
somativa, leva em conta a necessidade de acompanhar o desenvolvimento da criança, o 
que remete à avaliação formativa. Fernandes (2019) esclarece que a avaliação formativa 
tem como objetivo auxiliar o aluno a vencer suas dificuldades de aprendizagem com o 
auxílio do professor.  
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Com a BNCC (BRASIL, 2018) a principal mudança está no foco do 
desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. Essa mudança se pauta nas 
avaliações em larga escala internacionais. O documento prevê 

 
construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de 
resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 
tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, 
dos professores e dos alunos (BRASIL, 2018, p. 17). 
 

A BNCC explicita uma concepção de avaliação formativa que acompanha as 
dinâmicas propostas em sala de aula para a aprendizagem, conforme Fernandes (2019). 
No contexto da Educação Infantil a BNCC esclarece que a avaliação envolve a ampliação 
das “[...] experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e 
consolidando novas aprendizagens” (BRASIL, 2018, p. 36). Essa perspectiva mostra que 
a avaliação é pensada no sentido de apoiar a aprendizagem dos alunos e melhorá-la 
(FERNANDES, 2019), permitindo ao professor fazer um balanço da situação referente à 
qualidade dessas aprendizagens. Uma vez que a BNCC estipula os direitos de 
aprendizagem e estimula a intencionalidade nas atividades propostas.  

 
Para avaliar na educação infantil é preciso obter dados e informações sobre o que 
as crianças são capazes de desenvolver e principalmente observá-las. Tais 
informações são úteis para as tomadas de decisões frente às necessidades dos 
educandos (SOARES, RIBEIRO, SANTOS, 2019, p. 5) 

 

A avaliação enquanto parte do processo de aprendizagem necessita de um 
acompanhamento contínuo, que permita compreender o processo pelo qual a criança está 
vivenciando na Educação Infantil.  

A segunda categoria intitulada instrumentos de avaliação na Educação Infantil, 
busca compreender como os documentos oficias abordam os instrumentos avaliativos 
pois, é importante que o professor defina os instrumentos de avaliação que serão 
adotados e quais os objetivos destes de maneira que colete informações que o auxiliem 
na compreensão do processo de avaliação como um todo. 

O instrumento de avaliação é uma ferramenta específica que se utiliza com o intuito 
de recolher dados de forma objetiva acerca de um aspecto específico (ARREDONDO, 
DIAGO, 2009), em nosso caso envolve a aprendizagem. 

O RCNEI (BRASIL, 1998) coloca que a observação e o registro se concretizam 
como instrumentos de avaliação que permitem ao professor obter informações sobre a 
aprendizagem do aluno, pois, 

 
O registro diário de suas observações, impressões, ideias etc. pode compor um 
rico material de reflexão e ajuda para o planejamento educativo. Outras formas de 
registro também, podem ser consideradas, como a gravação em áudio e vídeo; 
produções das crianças ao longo do tempo; fotografias etc (BRASIL, 1998, p. 59). 

  
Para o documento é necessário que o professor estabeleça critérios avaliativos 

para as atividades e situações vivenciadas pelos alunos, no sentido de gerar avanços na 
aprendizagem, tendo como “[...] função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse 
processo como um todo” (BRASIL, 1998, p. 59). 

A DCNEI (BRASIL, 2010) apesar de não explicitar como instrumentos de avaliação, 
sugere que ocorra a observação denominada de crítica e criativa, no sentido de perceber 
as interações das crianças nas atividades e brincadeiras propostas pelo professor, 
utilizando-se de registros múltiplos que podem ser tanto do professor quanto do aluno. 
Essa perspectiva corrobora com o RCNEI (BRASIL, 1998), sobre a prática da observação 
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e proposição das atividades com intuito de verificar a aprendizagem dos alunos, mas a 
DCNEI (BRASIL, 2010) vai além quando trata do registro em documentação do processo 
de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Depresbiteris e Tavares (2006) 
esclarecem que a intencionalidade, envolve uma ação planejada que traz informações 
ricas sobre a aprendizagem do aluno, dessa forma é importante o registro desse processo 
de evolução do aluno. 

Na BNCC (BRASIL, 2018) fica claro a necessidade de acompanhar 
 

[...] as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada 
criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e 
aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos 
tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, 
fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida 
durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação 
de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou 
“imaturas” (BRASIL, 2018, p. 39).  
 

Apesar do documento prever os direitos de aprendizagem, o foco da avaliação não 
é a classificação, mas sim perceber e refletir sobre as ações de aprendizagem das 
crianças, pois, 

 
Avaliar na Educação Infantil implica em detectar mudanças em competências das 
crianças que passam a ser atribuídas tanto ao trabalho realizado na creche e na 
pré-escola quanto exige o redimensionamento do contexto educacional – repensar 
o preparo dos profissionais, suas condições de trabalho, os recursos disponíveis, 
as diretrizes definidas, os indicadores utilizados - para promovê-la ainda mais 
como ferramenta para o desenvolvimento infantil (OLIVEIRA, 2007, p. 255). 

 
A BNCC (BRASIL, 2018) aborda um ponto muito importante que é a não 

classificação, ou seja, não se deve usar os direitos de aprendizagem como indicadores no 
sentido de dizer se a criança atingiu ou não o mesmo, evitando criar um documento do 
tipo check list. Esse modelo é inadequado ao contexto da Educação Infantil pois 
desconsidera afinal os objetivos propostos pelo documento, são referências ao trabalho 
do professor, “[...] sendo que não os alcançar não implica problemas de aprendizagem e, 
portanto, retenção da criança na etapa. Antes, impõe uma revisão das práticas cotidianas 
e maior escuta à criança junto com sua família” (OLIVEIRA, 2019, p. 88).  

Os três documentos destacam a importância de se adotar distintos instrumentos de 
avaliação, com objetivo definido, a fim de compreender o processo de aprendizagem da 
criança e melhorar as práticas adotadas pelo professor. 

 
Considerações finais 
 

A avaliação para aprendizagem na Educação Infantil é um assunto importante a ser 
discutido, uma vez que há muitas instituições adequando seus currículos e projetos 
pedagógicos conforme as orientações da BNCC (BRASIL, 2018). Foi pensando nessa 
necessidade de adequação que buscou-se neste artigo identificar quais as mudanças 
ocorridas no processo de avaliação da aprendizagem proposta na educação infantil a 
partir da BNCC.  

Ao pensar a avaliação enquanto parte do desenvolvimento integral da criança, 
conforme orientam os três documentos aqui analisados, é imprescindível se atentar às 
orientações que os documentos trazem. Uma das principais preocupações é a não 
classificação da criança. 
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Apesar do RCNEI e a DCNEI pensarem a avaliação em uma perspectiva formativa 
e processual, é com a BNCC que a avaliação passa a ser pensada segundo práticas que 
visam a criança como protagonista do seu conhecimento, adequadas a essa faixa etária e 
as suas interações. É inegável que cada um dos três documentos aqui analisados, trouxe 
alguma contribuição para se pensar a avaliação para aprendizagem no contexto da 
Educação Infantil  

A evolução do conceito de criança e de suas capacidades e responsabilidades são 
aprimorados nos documentos. Passou-se a ter além dos eixos norteadores os direitos da 
aprendizagem, que auxiliam os professores a pensarem sua prática e a avaliação para 
aprendizagem das crianças, como um processo, que permite identificar os avanços da 
criança e as potencialidades das atividades propostas. 

Além disso os três documentos trazem a importância da diversificação dos 
instrumentos avaliativos adotados em sala de aula, apesar de focarem na observação 
como um recurso útil ao professor nesse processo. A BNCC traz, além desses 
instrumentos, a importância de a instituição escolar ter um registro da avaliação da 
criança, que pode acompanhá-la, mas lembra que esse documento não deve ser 
construído no sentido de um check list que aponte se a criança alcançou ou não as 
competências. 
 Neste artigo abordou somente dois aspectos relativos à avaliação para 
aprendizagem, ou seja, o conceito adotado pelos documentos e os instrumentos 
avaliativos sugeridos. Ainda é possível abordar outros aspectos relativos à avaliação 
como o papel do professor e da criança nesse processo segundo os documentos.  
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INFÂNCIA E HISTORICIDADE: A HISTÓRIA DO MARANHÃO NO CURRÍCULO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO LUÍS - MA  

 

Dayse Marinho Martins29 

Resumo: Análise do ensino de História no currículo da Educação Infantil municipal em 

São Luís - MA. A pesquisa objetivou traçar um panorama acerca dos conteúdos de 

História do Maranhão que permeiam o currículo da Educação Infantil. Assim, partiu de 

estudo bibliográfico e documental, incluindo os Referenciais Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil e a proposta curricular municipal para esse nível de ensino. Além 

disso, pontua preliminarmente, as inserções atuais possibilitadas pela Base Nacional 

Comum Curricular a partir das experiências de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino de História. História do Maranhão 

1 INTRODUÇÃO 

Uma das áreas de conhecimento do currículo cujo trabalho pedagógico atuará na 

formação cultural do aluno é a História. A ciência histórica objetiva a compreensão dos 

sujeitos, o desvelamento das relações que se estabelecem entre os seres humanos em 

diferentes espaços e tempos. Dissociada da realidade social, a disciplina História apenas 

reproduz conhecimento. 

Na renovação do ensino de História, destaca-se a importância atribuída ao estudo 

da realidade local. A referida proposição metodológica se baseia na delimitação temática 

de um contexto específico, em termos de espacialidade e de temporalidade. O ensino de 

História privilegiava uma abordagem geral, mas atualmente, as propostas curriculares 

contemplam temáticas ligadas ao cotidiano de comunidades específicas. Assim, na 

escolarização, a História Local ou regional atua, portanto, no resgate da autoestima do 

povo de uma região, mediante o desvelamento de seu passado histórico, atribuindo 

sentido à questão de pertencimento local. 

Nessa perspectiva, este artigo objetiva traçar um panorama do ensino de História 

no currículo oficial da Educação Infantil destacando a importância da historicidade local na 

formação social dos educandos. Para tanto, abordou-se o ensino de História do Maranhão 

na rede municipal de São Luís - MA.  

A fim de subsidiar a análise dos aspectos coletados no campo de pesquisa, o 

estudo se fundamentou na literatura científica de base construtivista e na renovação 

historiográfica. Assim, considera que a abordagem da História em sala de aula deve ser 

voltada para a compreensão do fazer histórico de forma mais pertinente e significativa. Na 

formação do aluno, isso propicia a diversidade de concepções, a problematização de 

aspectos da realidade, promovendo uma aprendizagem significativa no cotidiano escolar.  
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2 ENSINO DE HISTÓRIA NO CURRÍCULO BRASILEIRO 

O ensino de História no currículo brasileiro é caracterizado pelas relações com a 

historiografia em suas permanências e rupturas e do mesmo modo, com as 

características sociais e políticas de cada contexto histórico. A historiografia brasileira se 

fundamentou em padrões europeus e a base dos modelos empregados no ensino de 

história no currículo brasileiro durante muito tempo se distanciou de um padrão de história 

educativa num sentido formativo e libertador. Apesar das recentes mudanças, a trajetória 

da abordagem dos conteúdos não evidenciou o questionamento de aspectos políticos e 

sociais. 

No período colonial, a educação estava ligada à propagação de ideais religiosos 

num modelo cristão-ocidental. Predominava uma história representada pela hagiografia, 

direcionada à catequese (ARANHA, 2006). A constituição da história como disciplina 

escolar autônoma ocorreu em 1837, com a criação do Colégio Pedro II, visando à 

formação moral dos alunos. 

A perspectiva científica de História do século XIX influenciará sua inclusão e 

regulamentação enquanto disciplina escolar. A disciplina seguiu o modelo francês, 

a História Universal acabou predominando no currículo [...] os métodos de ensino 

eram baseados na memorização e repetição oral de textos escritos. Os materiais 

didáticos eram escassos [...] ensinar história era transmitir os pontos da 

programação oficial (BRASIL, 1997, p. 20-21). 

A partir de 1840, surge a atuação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. São 

difundidos aspectos como a nacionalidade e a construção da identidade brasileira. As 

produções influenciaram o currículo de história dotando os conhecimentos de um caráter 

civilizacional, promovendo a interligação da História do Brasil com a História Europeia. “À 

História atribuía-se a função de formação moral das crianças e jovens, fosse pelos 

princípios cristãos e pela doutrina da religião católica, fosse pelo conhecimento de fatos 

notáveis do império” (FONSECA, 1998, P. 47). 

O início do período republicano não representou transformações significativas no 

ensino de História: o foco se deslocou para a exaltação do civismo. Surgem as biografias 

que enaltecem feitos individuais de amor e respeito à Pátria. A partir do contexto marcado 

pelo golpe de 1964, a História e a Geografia foram substituídas pelos Estudos Sociais que 

focalizaram o ufanismo nacionalista. No processo de democratização dos anos 80, a 

disciplina História retorna para o currículo com a função de formar cidadãos críticos e 

atuantes em seu meio social. 

Os conhecimentos escolares passaram a ser questionados e redefinidos por 

reformas curriculares [...] iniciaram-se as discussões sobre o retorno da História e 

da Geografia ao currículo escolar. As propostas passaram a ser influenciada pelo 

debate entre as diversas tendências historiográficas. A história chamada 

tradicional sofreu contestações e foi denunciada como redutora da capacidade do 

aluno (BRASIL, 1998, p.32). 

As propostas curriculares ressaltam a relação entre o ensino de História e 

concepções teóricas, políticas, ideológicas e metodológicas do contexto. Ao mesmo 

tempo, reafirmam a necessidade de uma transposição didática voltada para a formação 

da consciência histórica do individuo, atribuindo ao professor o trabalho com diferentes 
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elementos sociais e culturais no sentido de integrá-los mediante uma abordagem crítica e 

significativa (BRASIL, 2008). Nesse movimento, o ensino de História prevê a utilização de 

diferentes linguagens voltadas para a compreensão do processo histórico de forma mais 

pertinente. A principal preocupação consiste em oferecer intervenções voltadas para um 

ensino significativo, em relação aos conteúdos; e crítico, quanto à formação do sujeito 

histórico. Surgem questionamentos referentes ao desenvolvimento do processo 

pedagógico em História. Um dos principais pontos de discussão se refere à seleção de 

procedimentos metodológicos que ofereçam aos alunos, condições para compreender a 

relevância dos estudos históricos: 

Ensinar História passa a ser, então, dar condições para que o aluno possa 

participar do processo do fazer, do construir a História [...]. A sala de aula não é 

apenas o espaço onde se transmite informação, mas onde há uma relação de 

interlocutores que constroem sentidos (BITTENCOURT, 2004, p. 57). 

No âmbito da Nova História, percebe-se a importância atribuída à correlação dos 

conhecimentos históricos com o cotidiano do aluno. Esse viés metodológico no ensino de 

História tem seus fundamentos relacionados também às contribuições da Psicologia 

Genética, que visa entender a gênese do conhecimento no indivíduo.  

A educação do senso histórico da criança pressupõe a do espírito crítico ou 
objetivo, a da reciprocidade intelectual e a do senso das relações; nada mais 
apropriado para determinar a técnica do ensino de História do que um estudo 
psicológico das atitudes intelectuais espontâneas das crianças, por mais ingênuas 
e insignificantes que possam parecer à primeira vista (PIAGET, 1998, p. 95). 

Diante disso, os profissionais que lidam com o saber histórico em sala de aula 

devem promover, diante das reformulações teóricas, discussões referentes ao uso de 

procedimentos metodológicos vinculados a uma aprendizagem significativa. A questão 

consiste em não reduzir o trabalho pedagógico em História ao repasse de aspectos 

conceituais e fatos históricos como verdades absolutas.  

 

3 HISTORICIDADE LOCAL NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Atualmente, no trabalho pedagógico com a disciplina História, as propostas 

curriculares destacam a historicidade local no processo de aprendizagem significativa. Os 

conteúdos dessa abordagem contemplam temáticas ligadas ao cotidiano de comunidades 

específicas (CARDOSO & VAINFAS, 1997). A seleção de temas enfoca representações, 

ou seja: sentimentos, comportamentos, símbolos, práticas, tradições e costumes de um 

grupamento humano.  

A história local nasce como possibilidade de confirmar ou corrigir as grandes 

formulações que haviam sido propostas ao nível das histórias nacionais. Surge 

como possibilidade de oferecer iluminação em detalhe para grandes questões 

econômicas, políticas, sociais e culturais que até então haviam sido examinadas 

no âmbito das nações ocidentais (BARROS, 2013, p. 151). 
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No contexto contemporâneo, se difunde o discurso educacional da História como 

instrumento formativo de uma geração consciente, centrada na cidadania. A inovação 

preconizada nas atuais propostas curriculares evidencia a necessidade do aluno sentir-se 

sujeito histórico num processo de formação crítica. Levando em conta a contextualização 

do conteúdo, a transposição didática se pauta na garantia uma aprendizagem significativa 

pela motivação dos alunos quanto à participação nas atividades. Assim, “consideram-se 

os alunos como sujeitos sociais, portadores de experiências socioculturais e ativos nos 

processos de aprendizagem” (BERUTTI, 2009, p. 29). 

No que se refere ao ensino de História, a legislação é clara ao estabelecer o 

enfoque na sociedade brasileira superando com isso, a abordagem fundada no 

eurocentrismo. A seleção de conteúdos supera o modelo de História dita Universal 

elaborada a partir da Europa como referência, privilegiando temáticas nacionais ou 

regionais (BRASIL, 1998). A importância do ensino de História Regional demarca o 

dimensionamento entre o local e global, de modo a estabelecer a possibilidade do aluno 

se perceber e se posicionar como sujeito dentro dos processos sociais. Os conteúdos 

referentes à essa abordagem regional devem se pautar em três grandes princípios: 

contribuir para a formação intelectual e cultural dos estudantes, favorecer o conhecimento 

de diversas sociedades historicamente constituídas, por meio de estudos que considerem 

múltiplas temporalidades e proporcionar a compreensão de que as Histórias individuais e 

coletivas se integram e fazem partes da História. 

O estudo do regional, ao focalizar o peculiar, redimensionaria a análise do 

nacional, que ressalta as identidades e semelhanças, enquanto o conhecimento 

do regional e do local insistira na diferença e diversidade, focalizando o indivíduo 

no seu meio sociocultural, político e geo-ambiental, na interação com os grupos 

sociais em todas as extensões, alcançando vencidos e vencedores, dominados, 

conectando o individual com o social. (NEVES, 2002, p. 89) 

A História regional no âmbito do currículo é fundamental para o resgate histórico de 

práticas culturais peculiares possibilitando a ressignificação do olhar do educando, com 

base na problematização acerca do entorno enquanto construção histórica. A História 

Local ou regional atua, portanto, na valorização da autoestima do povo de uma região, 

mediante o desvelamento de seu passado histórico, atribuindo sentido à questão de 

pertencimento local (KARNAL, 2005). 

Na atual estrutura do sistema educacional brasileiro, a História tem se mantido 

como disciplina do núcleo comum nos Ensinos Fundamental e Médio, consolidando seu 

papel na ampliação do arcabouço que permite ao aluno compreender o mundo. Apesar 

disso, é preciso ressaltar a importância da Educação Infantil enquanto nível de ensino 

basilar que amplia as possibilidades de contribuição da historicidade local na 

escolarização para a formação pessoal e social dos educandos. A Educação Infantil 

apresenta um caráter relacionado ao cuidar da criança, à ludicidade e formação social do 

aluno. O referido nível de ensino atende crianças entre 3 e 5 anos enfocando o 

desenvolvimento dos aspectos biológicos, psicológicos intelectuais e socioculturais e a 

preparação do aluno para a inserção no processo educacional (OLIVEIRA, 2002). 

Na legislação brasileira, a Educação Infantil se fundamenta nos princípios da 

Constituição Federal de 1988, que diz no artigo 208, artigo IV, que “o dever do Estado 
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com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade”. Dessa forma, os estabelecimentos de 

ensino devem desenvolver um trabalho voltado ao educar e ao cuidar, tornando as 

crianças críticas, participativas e atuantes na sociedade. Na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº 9364/96, os artigos 29 e 30 preveem a educação das 

crianças através de creches e pré-escolas, dispondo que:  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em seus aspectos 

físicos, psicológicos, intelectual e social, complementado a ação da família e da 

comunidade; e será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças 

de quatro a seis anos (BRASIL, 2006). 

A Educação Infantil é o espaço e tempo para a criança iniciar sua imersão no 

mundo público. Saindo do mundo privado, que é a família, a criança se vê fazendo parte 

de um mundo mais amplo, diversificado. Em termos curriculares, a Educação Infantil é 

centrada nos eixos Formação Pessoal e Conhecimento do Mundo e deverá contribuir para 

a prática e vivência pedagógicas plenas de êxito e alegria culminando com aprendizagem 

satisfatória e significativa das crianças. Diante disso, a pré-escola de qualidade deve 

privilegiar os fatores sociais e culturais, entendendo-os como relevantes para o processo 

educativo, e como forma de beneficiar a criança no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento e formação.    

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, em uma atitude 
básica de aceitação, respeito e confiança e o acesso, pelas crianças ao 
conhecimento da realidade social e cultural. (BRASIL, 1997, p.23) 

 As crianças herdam cultura e são socializadas a partir das interações. De acordo 
com os autores da psicologia histórico-cultural, tais como: Wallon e Vygotsky, a criança 
constrói a sua singularidade, no contato com os adultos e o meio. Ela internaliza as 
experiências sociais ao entrar em contato com a cultura representada nas tradições, 
crenças, valores e conhecimentos.   

É necessário garantir que as crianças compreendam a heterogeneidade que 
caracteriza nossa sociedade... Permitindo que as crianças percebam a dimensão 
social e cultural de determinados costumes e valores, sem ridicularizá-los 
(KRAMER 1999, p. 59). 

O Relatório da Comissão Jacques Delors (1996, p.125) afirma que a principal tarefa 
da educação para a criança de zero a seis anos de idade: “[...] é favorecer a construção 
da sua identidade, da autonomia e o seu conhecimento de mundo”. Assim, a formação da 
identidade é um trabalho de extrema importância na infância, para que a criança possa 
perceber que pertence a um determinado grupo social. O currículo da Educação Infantil é 
organizado a partir dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(RECNEI). Os princípios estão contidos nos volumes: “Introdução”, “Formação pessoal e 
social” e “Conhecimento do mundo”. 

O trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências Humanas e Naturais 

deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a 

construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. Nesse 
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sentido, refere-se à pluralidade de fenômenos e acontecimentos — físicos, 

biológicos, geográficos, históricos e culturais —, ao conhecimento da diversidade 

de formas de explicar e representar o mundo, ao contato com as explicações 

científicas e à possibilidade de conhecer e construir novas formas de pensar sobre 

os eventos que as cercam (BRASIL, 1998, p. 166). 

O eixo Natureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. 

Portanto, os conteúdos de História na Educação Infantil encontram-se imbricados com 

temas de Ciências e Geografia de modo a possibilitar o enfoque numa abordagem 

interdisciplinar. A proposta objetiva um trabalho de forma integrada, ao mesmo tempo em 

que prevê as especificidades das fontes, abordagens e enfoques dos diferentes campos 

das Ciências Humanas e Naturais. 

No documento, o trabalho com História previsto no eixo Natureza e Sociedade 

objetiva suscitar o interesse e curiosidade pelo mundo social. É preconizada a postura 

problematizante do aluno pela formulação de perguntas, proposição de soluções e 

manifestação de opiniões próprias que permitam o confronto de ideias. Por sua vez, os 

conteúdos devem englobar a participação em atividades relacionadas às tradições 

culturais em geral, bem como, o estudo da organização dos grupos e seu modo de ser, 

viver e trabalhar (OLIVEIRA, 2002). 

A orientação didática direcionada a essa proposta prevê a observação e a 

exploração do meio enquanto possibilidades para o aprendizado infantil. Aliado a esse 

princípio, o documento ressalta a liberdade da criança para manusear e explorar os 

diferentes tipos de objeto. Com base nesses pressupostos, o professor deve partir de 

perguntas interessantes, em lugar de apresentar explicações, considerando os 

conhecimentos das crianças sobre o assunto e a experiência direta com o meio (CRAIDY, 

2001).  

Além dos documentos que fundamentam o trabalho curricular na Educação Infantil 

em nível nacional, a autonomia dos sistemas de ensino é garantida através de propostas 

pedagógicas descentralizadas. No âmbito desta pesquisa, cabe ressaltar os aspectos 

delineados pela proposta curricular da rede municipal de ensino para a Educação Infantil 

em São Luís – MA no que concerne à abordagem do conhecimento histórico no eixo 

Natureza e Sociedade e seus desdobramentos na prática pedagógica. Com base nesse 

procedimento, pode-se perceber preliminarmente, as possibilidades de enfoque para a 

História do Maranhão no referido nível de ensino. 

 

4 A HISTÓRIA DO MARANHÃO NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

MUNICIPAL EM SÃO LUÍS - MA  

O documento com orientações curriculares para a Educação Infantil na rede 

municipal de São Luís foi produzido pela Superintendência da Área de Infantil – SAEI no 

sentido de nortear o trabalho nesse nível de ensino, nas escolas municipais, visando o 

aprimoramento da prática docente com base nos princípios propalados pelos Referenciais 

Curriculares Nacionais. O processo de produção considerou ainda, o contexto histórico da 

Educação Infantil quanto à obrigatoriedade desse nível de ensino na escolarização 

brasileira. Nesse sentido, se baseia nas Diretrizes Curriculares do Parecer CNE/CEB nº 
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20/29 que assegura a oferta de Educação Infantil para crianças de zero a cinco anos de 

idade.  Segundo, a proposta curricular municipal: 

As diretrizes propostas por este documento levam em consideração o contexto 

social, histórico e cultural das crianças, as relações com a família e a comunidade, 

objetivando aproximar as instituições infantis da tarefa de cuidar e educar, 

dimensões indissociáveis de toda ação educativa que respeita a integralidade dos 

aspectos físico, psicológico, cognitivo, social e cultural infantil (SÃO LUÍS, 2012, p. 

12). 

No documento, os conhecimentos de História constam no eixo Natureza e 

Sociedade. Com relação a esse componente curricular, o texto ressalta sua importância 

afirmando que “o mundo onde as crianças vivem é formado por um conjunto de 

fenômenos naturais e sociais diante dos quais elas se mostram curiosas e investigativas” 

(SÃO LUÍS, 2012, p. 15). Diante disso, são enfatizadas situações didáticas que 

possibilitem o aprendizado da criança sobre o mundo com base numa postura ativa e 

problematizadora.  

Os objetivos previstos para abordagem, nesse sentido, englobam práticas lúdicas 

relacionadas a tradições culturais bem como a busca de informações e formulação de 

questões, sobre a realidade social. O eixo Natureza e Sociedade está dividido em blocos 

de conteúdos e aprendizagens previstas para o desenvolvimento discente. Assim, os 

temas relacionados à História são apresentados no Bloco “Organização dos grupos e seu 

modo de ser, viver e trabalhar” e caracterizam a seguinte configuração: 

Quadro 1 – Orientações didático – pedagógicas do eixo Natureza e Sociedade 

 

Etapa Aprendizagens 

Para 

crianças de 

3 anos 

(Creche) 

Conhecer e diferenciar os modos de ser e viver nos grupos sociais e espaços 

que pertence;  

Ter atitudes de respeito às diferenças e de valorização da cultura, das regras 

de convivência nos grupos sociais e de manutenção e preservação dos 

espaços coletivos;  

Conhecer atividades que envolvam as tradições culturais de sua comunidade 

Para 

crianças de 

4 e 5 anos 

(Pré-escola) 

Construir o sentido de si como sujeito que tem uma história e que pertence a 

diferentes grupos sociais; 

Estabelecer semelhanças e diferenças entre os grupos sociais a que pertence 

e os outros grupos sociais do presente e do passado; 

Reconhecer diferentes tipos de trabalhos profissionais e papéis sociais 

desempenhados pelos membros dos grupos em que a criança está inserida; 

Ter atitudes de respeito às diferenças e de valorização da cultura, das regras 

de convivência nos grupos sociais e de manutenção e preservação dos 

espaços coletivos; 

 

Fonte – (SÃO LUÍS, 2012). 
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Para o trabalho com as aprendizagens supracitadas são apresentadas orientações 

didáticas pautadas em práticas construtivistas. Portanto, os procedimentos de ensino 

preveem o uso de narrativas sobre práticas culturais na família e no bairro, o trabalho com 

imagens, histórias de sujeitos e contextos relacionados aos alunos. As práticas sugeridas 

são permeadas pela ludicidade através de objetos infantis que representem aspectos 

históricos, étnicos, sociais e culturais.  

Com os alunos da Creche, nota-se o enfoque da oralidade associada à 

musicalidade como elementos facilitadores da compreensão do conteúdo. Um elemento 

enfocado, nesse sentido, é a expressividade pela participação em atividades que 

envolvam tradições culturais. A abordagem da temporalidade é direcionada a partir do uso 

da linha do tempo e da árvore genealógica a partir das quais o aluno possa estabelecer 

comparações e descrições de experiências sociais. A ancestralidade é outro princípio 

fomentado pela prática de entrevista e valorização de costumes e práticas dos mais 

velhos na família e na comunidade possibilitando trocas socioculturais. 

Na pré-escola, além da ampliação das estratégias acima descritas, a criança é 

estimulada a perceber sua própria história de vida por meio de imagens e de entrevistas a 

membros da família. A prática de pesquisa é ampliada englobando contextos de vida dos 

colegas, da escola e do bairro. As brincadeiras passam a caracterizar representações 

simbólicas de posturas e papéis sociais. Além disso, a criança é instigada a perceber no 

campo da temporalidade, mudanças e permanências em objetos e processos que 

demonstram constantes transformações.  

No movimento de avanço das políticas educacionais, o MEC apresentou em 16 de 

setembro de 2015 a proposta preliminar de Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O 

documento é vinculado ao Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado através da Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014, estabelecendo vinte metas decenais para a educação 

brasileira. 

De acordo com as proposições do MEC: 

[...] a elaboração da BNCC é uma importante iniciativa a que o Brasil se dedica 

hoje e que coloca o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento humano como 

fundamento central na construção dos currículos e das propostas pedagógicas 

das escolas [...] O principal objetivo da BNCC é contribuir para que o direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento humano seja assegurado a todos os 

educandos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Entende-se que o direito 

à educação se efetiva mediante a garantia do acesso à escola por todos os 

cidadãos/ãs e de condições para a participação, a aprendizagem e o 

desenvolvimento ao longo da vida (BRASIL, 2016, p. 2-3). 

 

Desse modo, a BNCC propõe a construção de um currículo permanente num 

processo contínuo de articulação de conhecimentos para o ensino na Educação Básica. O 

documento prevê os conteúdos curriculares para as áreas de Linguagem, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas em todos os níveis da Educação Básica. 

Considerando construção de natureza deliberativa, o documento foi colocado em consulta 

pública pelo MEC. Assim, objetiva estabelecer 60% dos conteúdos a serem aprendidos na 
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Educação Básica, com um percentual de 40% de conteúdos a serem estipulados 

regionalmente pelos sistemas de ensino. (BRASIL, 2016b). 

No âmbito da Educação Infantil, segundo a BNCC, toda criança tem seis direitos de 

aprendizagens e conhecimentos (conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 

conhecer-se). A partir desses direitos em meio à ludicidade, as crianças têm a 

possibilidade de construir significados sobre si, sobre o outro e o mundo (BRASIL, 2017, 

p. 37). 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais (BRASIL, 2017, p. 40).  

A BNCC (2017) preconiza que a Educação Infantil é o início e o fundamento do 

processo educacional. Assim, caracteriza a inserção na escolaridade em que a criança se 

separa de seus familiares em parte do tempo, para conhecer uma nova realidade 

agregando junto a suas experiências já vividas.  

Tomando por base essa perspectiva, no Maranhão, foi elaborado o Documento 

Curricular do Território Maranhense para Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Aprovado pelo CEE-MA no dia 28 de dezembro de 2018, constitui a base para escolas 

públicas e privadas organizem os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) e planos de 

ensino. 

Em relação à Educação Infantil, o referido documento destaca além da BNCC, o 

documento Campos de Experiências: efetivando direitos e aprendizagens na Educação 

Infantil e a revisão dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil. Em 

consonância com tais fundamentos, a contextualização da BNCC no território 

maranhense é apresentada como eixos integradores das práticas pedagógicas, a 

interação e a brincadeira: 

 

Para assegurar os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento no cotidiano 

das instituições de Educação Infantil (conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se), são trabalhados os cinco campos de experiências 

apontados neste documento (o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; 

traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e espaços, 

tempo, quantidades, relações e transformações), assim como os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, por faixa etária. O documento, também em 

sintonia com a BNCC, trabalha com as seguintes faixas etárias: bebês (0 a 1 ano 

e 6 meses) e crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses), 

ambos atendidos no âmbito de creches, e crianças pequenas (4 a 5 anos e 11 

meses), atendidas em pré-escolas (MARANHÃO, 2018, p. 57-58). 

No Documento Curricular do Território Maranhense para Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, os eixos de aprendizagem são apresentados em adequação à faixa etária 

considerando os preceitos do documento curricular nacional. A identidade é mencionada 

como princípio marcante das diretrizes. Assim, são apresentadas possibilidades de 

experiências, atividades que evidenciem a contextualização dos campos de experiência a 

partir dos objetivos de aprendizagem desenvolvimento. 
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Nesse sentido, em 2020 é publicada a versão preliminar da Proposta Curricular da 

Rede Municipal de ensino em São Luís. As orientações curriculares que organizam o 

trabalho com as crianças de até 5 anos de idade nas instituições de Educação Infantil da 

Rede Pública Municipal de Ensino de São Luís destaca as interações e brincadeiras como 

eixos norteadores do fazer pedagógico (SÃO LUÍS, 2020, p.83). 

A proposta apresenta, assim como o documento curricular maranhense, atividades 

que potencializem os direitos de aprendizagem. Compreendendo a abordagem numa 

perspectiva interdisciplinar o conhecimento histórico é evidenciado no campo de 

experiência Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações pelo qual: 

 

Os fenômenos naturais, socioculturais e conhecimentos matemáticos se 

completam, relacionam-se entre si de forma interdisciplinar, promovendo 

experiências para que as mesmas se apropriem dos espaços e tempos, dos 

fenômenos naturais, socioculturais e conhecimentos matemáticos por meio de 

interações e brincadeiras, observações, manipulação, investigação, exploração, 

levantamento de hipóteses, busca de respostas, pesquisa em diferentes fontes 

(SÃO LUIS, 2020, p. 181). 

 

Considerando a organização do trabalho pedagógico a partir da faixa etária 

atendida, a proposta curricular situa o conhecimento histórico nesse campo, articulando-o 

a habilidades inter-relacionadas ao espaço e ao saber científico. Para tanto, propõe como 

foco da abordagem que: 

Os espaços da Educação Infantil devem ser planejados para promover situações 

onde as crianças possam observar, tocar, experimentar, narrar, perguntar e 

construir ações de sentidos sobre a natureza e a sociedade para que ela não 

somente possa compreender o mundo e a si mesma, mas também possa ampliar 

suas experiências de apropriação do conhecimento matemático e científico. 

Envolve experiências que lhes permitam observar e explorar objetos, espaços, 

fenômenos naturais e socioculturais, para que sejam capazes de levantar 

hipóteses e encontrar respostas para seus questionamentos, dúvidas e 

inquietações (SÃO LUIS, 2020, p. 180). 

 

Os avanços na organização curricular da Educação Infantil em São Luís ilustram a 

busca de atualização das propostas pedagógicas diante da BNCC. Nesse sentido, 

mantêm o fundamento das práticas na interação e na brincadeira. No entanto, não é clara 

a seleção de conteúdos de história local e regional tal como nos referenciais anteriores. A 

abordagem inovadora enfoca a interdisciplinaridade e possui assim, o desafio de envolver 

habilidades do campo das humanidades com saberes das ciências da natureza. Cabe, 

portanto, investimento na formação docente em serviço que permita o repensar de 

práticas pedagógicas ainda isoladas, no sentido de que a criança pequena desperte para 

sua atuação como sujeito histórico e social no conhecimento do mundo e formação 

pessoal. 

CONCLUSÃO 
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A normatização do ensino de História no sistema educacional brasileiro reconhece 

o potencial histórico do contexto local. As propostas curriculares consideram em sua 

constituição, os conteúdos da parte diversificada enquanto aspectos da formação histórica 

regional. Apesar dessa caracterização, os documentos demonstram ênfase na história 

regional enquanto contextualização dos conteúdos da base comum nacional. O roteiro 

evidencia sobreposição de aspectos da História Nacional ou conceitos gerais da 

historicidade tais como sociabilidades, temporalidades e espacialidades em relação à 

história regional. 

Assim, os temas de História do Maranhão na Educação Infantil municipal de São 

Luís - MA mostram-se restritos quanto à compreensão do conhecimento histórico local 

disciplinarizado. Dentre os conteúdos trabalhados, destacam-se as manifestações 

culturais, em grande parte quanto ao aspecto artístico, a formação étnica cercada de 

imaginários quanto ao indígena e ao afro-brasileiro, as representações locais por meio de 

símbolos oficiais e a sobreposição das datas comemorativas. Na rede municipal de ensino 

em São Luís - MA, as orientações curriculares para a Educação Infantil apresentam na 

seleção de conteúdos, a reafirmação dos aspectos propalados pelo Referencial Curricular 

Nacional e mais recentemente pela BNCC. Portanto, não são notadas definições quanto à 

abordagem de aspectos regionais ou locais; apenas orientações metodológicas para os 

docentes.  
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Resumo: A disciplina de estágio supervisionado é um momento único na formação inicial 
do licenciando. Dessarte, a pesquisa aqui desenvolvida tem por objetivo relatar a 
experiência adquirida através do estágio em sua primeira etapa, vivenciada no ano de 
2018 na escola municipal de ensino fundamental (EMEF) Martinho Motta da Silveira. 
Como procedimento metodológico se deram de maneira teórica utilizando-se de análises 
bibliográficas e através da pesquisa de campo. A inserção em projetos de extensão, 
assim como o estágio tem um papel fundamental e influenciador na perspectiva do 
caminho a ser trilhado enquanto futuros professores. 
 
 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Ensino de Geografia, Formação inicial. 

Introdução 

 
A disciplina de estágio supervisionado é um momento único na formação inicial do 

licenciando. A sua importância é amplamente discutida no contexto educacional, por 
autores de tal temática, uma vez que esta disciplina além de fazer parte da grade 
curricular, é uma atividade que engloba a pesquisa, o ensino e a extensão, justamente os 
pilares de uma instituição. O estágio permite aos graduandos o contato e várias maneiras 
de se aproximarem da realidade social, o que se caracteriza como um processo de 
extensão, de ensino-aprendizagem, uma vez que é uma troca de experiências mútuas 
entre os sujeitos, aqui no caso o indígena, que compõem o âmbito escola-universidade. 

  O  estágio surge como intermédio da extensão universitária e sociedade e 
pode, assim, correlacionar as discussões teóricas do meio acadêmico com as práxis 
vivenciadas nos espaços educacionais. No Curso de Licenciatura em Geografia da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a disciplina de Estágio 
Docente é organizada em três momentos (136 horas cada etapa) ao longo da formação 
segundo o projeto pedagógico (2016), buscando inserir os discentes nas etapas: nível 
fundamental, médio e na perspectiva de inclusão. 

Os Estágios Supervisionados em Geografia de cada período proporcionaram uma 
vivência diferente. O estágio supervisionado I foi responsável por permitir o primeiro 
contato com o espaço escolar, apresentando através da disciplina discussões, propostas 
e planejamento em torno da educação no ensino fundamental (1º a 9º ano). 
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Estágio II que será explanado nesse trabalho foi realizado em instituições escolares 
de ensino médio, sendo exposto os fundamentos teórico-metodológicos no ensino de 
Geografia. E por fim, o estágio III de caráter inclusivo, podendo ser realizado em espaços 
escolares ou não, abordando a perspectiva rural ou indígena. 

Dessarte, a pesquisa aqui desenvolvida tem por objetivo relatar a experiência adquirida 
através do estágio em sua primeira etapa, vivenciada no ano de 2018 na escola municipal 
de ensino fundamental (EMEF) Martinho Motta da Silveira. Será abordado inicialmente 
uma breve discussão teórica a respeito do assunto, seguida da observação do espaço 
escolar; esse momento faz parte da técnica científica na qual utiliza-se de registros 
fotográficos para a comprovação. Em seguida, será apresentada a parte de regência 
momento em que o professor orientador acompanha a desenvoltura do discente em sala 
de aula.  

Matérias e Métodos 

A realização do estágio se deu de maneira teórica e por meio da pesquisa de 
campo. Na pesquisa teórica foi realizado um levantamento bibliográfico de autores que 
tratam do tema de Estágio Docente, como: Cavalcanti (2013), Pimenta (2006), Saiki e 
Godoi (2017), Sato e Fornel (2015), Passini (2015), Vallerius, Mota e Santos (2019). A 
pesquisa se deu durante a realização do estágio supervisionado na escola Martinho Motta 
da Silveira. no qual foram observado o espaço escolar, aulas nas turmas de ensino 
fundamental, dando pôr fim a regência na turma do 7º ano.  
 

Desenvolvimento 

 

A Formação Docente Através do Estágio Supervisionado  

 

O estágio docente é imprescindível como maneira de confirmação profissional, é 
nesse momento em que o aluno é inserido no futuro âmbito de regência escolar, além da 
possibilidade de correlacionar a teoria aprendida na universidade junto à prática que a 
escola proporciona. Sobre essa relação entre prática e teoria, Vallerius (2019, p.27) 
conceitua que 

 “[...] não podemos perder de vista o que o estágio é, sim, um espaço onde a 
prática possui muita relevância, porém esta apenas se potencializa e faz deste um 
tempo-espaço qualificado quando transcorre em constante vinculação com a 
teoria.” (VALLERIUS 2019, p.27) 

 

Diante disso, pode-se compreender que prática e teoria são dois conceitos 
intrínsecos, cada qual com a sua relevância, não sendo abordados de maneira 
fragmentada, mas como elo um do outro, o que se perpetua durante o processo de 
formação inicial. Na percepção de Piconez (2008, p.25) o estágio é “[...] um componente 
teórico-prático, isto é, possui uma dimensão ideal, teórica, subjetiva, articulada com 
diferentes posturas educacionais, bem como uma dimensão real, material, social e 
prática”.  

Saiki (2015, p. 27) afirma que a disciplina de estágio “deve ser considerada como 
uma instrumentalização fundamental no processo de formação profissional de 
professores”, diante disso presencia-se, então, a importância que os estágios possuem, 
ao proporcionarem aos discentes dos cursos de licenciatura a aproximação e interação 
com os sujeitos e no âmbito escolar.  

É através de práticas extensionistas como o estágio docente que as práticas e 
teorias são evidenciadas no cotidiano, permitindo aos futuros profissionais o 
desenvolvimento e formas de interagir com os alunos, dando ênfase a um ensino 
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prazeroso que se desprenda das raízes de uma educação bancária. Formando, assim, 
profissionais dispostos a não somente passar conhecimento, mas tornar o aluno um ser 
pensante, reflexivo e crítico a respeito do espaço em que convive. O estágio permite aos 
graduandos o contato e várias maneiras de se aproximarem da realidade social, o que se 
caracteriza como um processo de extensão, de ensino-aprendizagem, uma vez que é 
uma troca de experiências mútuas entre os sujeitos que compõem o âmbito escola-
universidade. 

   O estágio surge como intermédio da extensão universitária e sociedade e pode, 
assim, correlacionar as discussões teóricas do meio acadêmico com as práxis 
vivenciadas nos espaços educacionais. A relação entre teoria e prática permite refletir a 
respeito do papel das instituições de ensino que não devem se limitar ao desenvolvimento 
em arcabouço teórico, mas transpor tal campo e partir para princípios práticos 

Uma grande discussão que ainda perpetua a respeito do estágio é a sua redução 
apenas como parte de uma “grade curricular” discutido por Saiki e Godoi (2017). Essa 
disciplina, é marcada e caracterizada por ter um processo longo de tempo, vivenciada, 
compartilhada e não sendo minimizada à um momento estático na formação inicial. 
Assim, é preciso quebrar tais paradigmas e compreender o estágio na perspectiva da 
reflexão, da extensão, ensino e sobretudo objeto de pesquisa dos educandos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ferreira Junior, D.B; 2020. 

 
Vallerius (2019) define os sujeitos que compõem o estágio em “professor 

supervisor, o professor orientador, o estagiário, os alunos das escolas, os colegas de 
classe, a própria escola e universidade.” Visto tal definição, ressaltasse a importância do 
compartilhamento de ideias, convívio e experiência de cada ator mencionado no contexto.  

A linguagem e métodos como possibilidades de serem inseridos na educação, 
variam de acordo com o contexto, no caso de uma Geografia escolar contemporânea 
destaca-se: compreender o conhecimento prévio dos alunos. A mediação didática se 
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Figura 1 – Diagrama  
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encaixa nessa perspectiva, de maneira que leva em conta o aluno enquanto sujeito ativo, 
carregado de processos histórico-sociais além do espaço escolar. Desse modo, 
Cavalcanti (2013, p. 386) frisa que  

 
“Aos professores de Geografia, interessa compreender seus alunos, seu 
comportamento de jovens pertencentes à sociedade contemporânea, brasileira, de 
partes específicas desse país, mas interessa sobretudo entender os alunos e suas 
práticas espaciais, entender como eles vivem em seu lugar, em seu cotidiano, 
como se relacionam com esse lugar, que é seu bairro, sua cidade.” (CAVALCANTI 
2013, p. 386)   

 

Observa-se, no entanto, o distanciamento entre os professores da rede de Ensino 
Superior e Educação Básica, sendo inviável o desenvolvimento de pesquisas acerca de 
temáticas do eixo educacional. Cacete (2015, p. 6-7) afirma tal problemática entre ambos 
educadores, quando menciona que “normalmente, os professores das escolas básicas 
não veem muito valor nas pesquisas acadêmicas, e os professores da academia, muitas 
vezes, não veem valor no saber das experiências dos professores das escolas básicas”. 

 
 
 
 

1ª 
Etapa 

Análise do Referencial Bibliográfico 

2ª 
Etapa 

Apontamento da Escola para 

iniciação do estágio supervisionado I 

3ª 
Etapa 

Documentação oficializada 

escola/universidade 

4ª 
Etapa 

Reconhecimento do Espaço escolar 

5ª 
Etapa 

Observação das Regências em 

Geografia  

6ª 
Etapa 

Escolha da turma, plano de aula e 

regência ministrada pelo discente 

7ª 
Etapa 

Entrega do relatório como requisito 

final de avaliação 

 
Fonte: Ferreira Junior, D.B; 2020. 

 
 Observações do Espaço Escolar e Regências em Geografia 

 
A escola propícia o desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens, nela os 

saberes do vivido passa a ser compartilhado de maneira coletiva, de modo que cada 
aluno detém de uma singularidade. Então, Vallerius (2019) destaca justamente a 
importância de tais indivíduos na medida em que estes “constroem e produzem” o espaço 
escolar.  Para Sato e Fornel (2015, p. 53) “[...] a aula não é um acontecimento isolado de 
uma sala, mas está inserida no espaço social de uma instituição de ensino.”   

Cronograma de execução do Estágio I 
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O espaço aqui mencionado se deu na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Martinho Motta da Silveira (mapa de localização da escola. Figura 2) nos períodos 
matutino e vespertino entre os dias 16 a 30 de abril do ano de 2018, nas turmas de 6ª ao 
9ª ano. A escola é caracterizada por receber frequentemente discentes de diversas 
instituições acadêmicas, na qual desenvolvem projetos de extensão, ensino e pesquisa. O 
espaço escolar é subdividido em dois anexos, no primeiro é possível encontrar diversos 
setores como: Sala de direção, sala de professores, laboratórios de informática, 
biblioteca, refeitório, cantina, quadra de esportes. O segundo pavilhão a apenas salas que 
não são utilizadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fonte: Ferreira Junior, D.B; 2020. 

 

O Martinho Mota além de conceder a realização da prática por meio do Estágio 
Supervisionado, disponibiliza a realização do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID em parceria com a Universidade Federal do Sul e sudeste 
do Pará através do professor de Geografia Andrew Batista Ferreira, que disponibiliza aos 
alunos da graduação a estagiarem de forma compreensiva no colégio, ressaltando ainda 
que os professores das diversas disciplinas costumam repassar informações sobre cada 
turma em que os estagiários observarão. 

  As turmas costumam a ser receptivas aos futuros professores, e geralmente 
aproveitam a presença dos estagiários para esclarecer as dúvidas, não deixando o 
professor da disciplina sobrecarregado, tendo em vista que cada sala possui em média de 
30 a 35 alunos. Dados repassados pela coordenação, contabilizam 510 alunos 
matriculados no colégio. A escola contém uma grande quantidade de rampas, o que 
viabiliza em deslocamento aos alunos com baixa mobilidade. Conforme as imagens 
abaixo:  

 

Figura 2 - Mapa de Localização da Escola Martinho 
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Figuras 3,4,5 e 6 - Ambiente Interno da Escola Martinho Motta da Silveira 

 

Fontes: Ferreira Júnior, 2018. 

 
 

O professor de Geografia utilizasse de uma linguagem de fácil compreensão, se 
apropriando em certas situações de uma linguagem coloquial de acordo com as séries em 
que irá ministrar sua aula, sem fugir da propriedade do assunto. O uso do recurso didático 
mais frequente é o do livro didático, trabalhando primeiramente o assunto e 
posteriormente solicitando aos alunos que façam as atividades propostas no material 
didático. 

  No período em que o estágio foi realizado o professor solicitou atividades que 
foram solicitadas em aulas anteriores, além de explanar alguns assuntos antes de pedir 
para que os alunos façam leitura individual e silenciosa. Os estímulos a participação nas 
aulas de Geografia são feitos através das leituras compartilhadas quando há explicação 
por parte do professor, fazendo uso do livro didático em sala de aula.  

 

Fase de Planejamento e Regência  

Na primeira aula de estágio supervisionado I do curso de geografia, foi repassado   os 
conteúdos a serem ministrados durante o 5º semestre, o plano de curso e ementa com 
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seus devidos objetivos a serem alcançados. A princípio, foi realizada aulas teóricas, com 
discussões e relatos do estágio, a escola forneceu o calendário escolar, com disciplinas 
em seus dias ao longo da semana. Os estagiários acompanharam as aulas ministrada 
pelo professor de Geografia, em todas as turmas do ensino fundamental, todavia, tinham 
que escolher na fase final do estágio uma específica para regência, acompanhada pelo 
professor responsável pela disciplina de estágio na academia, e pelo professor da escola. 

O plano de aula ajuda organização, nele são inseridas as decisões pedagógicas do 
professor de como ensinar e como avaliar aquilo explanado. A sua elaboração foi 
adequada de acordo com o público alvo (7º ano A), sendo necessário fazer o 
levantamento bibliográfico a respeito do tema.   

O período de regência iniciou-se no dia 24 de abril de 2018, nos horários do turno 
matutino de 7:30 às 9:10 na escola Martinho Motta da Silveira. O estágio possui como 
etapa a fase de regência, que requer a construção de um plano Como recurso didático, foi 
usado o livro intitulado de Geografia: Espaço Vivência, seguindo o calendário proposto 
pela escola, pois haveria simulado dias após a aula e seria com base nos assuntos e 
questões que são abordadas por tal recurso. A aula dividiu-se em dois momentos: no 
primeiro, houve explicações, diálogos e leitura compartilhada com os alunos, em seguida, 
foi colocada questões no quadro para que os adolescentes respondessem, 
compartilhando posteriormente as respostas com os demais colegas de sala. 

A aula dialogada propicia a interação e coloca o aluno enquanto sujeito ativo do 
espaço em que convive, considerando sua história, cultura e saberes prévios, que podem 
se desenvolverem. Sendo assim, Vygotsky (1983) trabalha o conceito de zona de 
desenvolvimento proximal, quando caracteriza o “desenvolvimento prospectivo”, em que o 
professor tem o papel de avançar aquilo já idealizado e conceituado pelos alunos, não 
desconsiderando o que eles já apresentam enquanto conhecimento. 

A regência foi um dos momentos desafiadores que o estágio proporcionou, pois 
desenvolveu o lado prático de como será a vivência diária no futuro local de trabalho. A 
observação é um dos meios mais utilizados para se conhecer e compreender as pessoas, 
as coisas, os acontecimentos e as situações de um determinado ambiente. Este método 
requer embasamentos e reflexões, pois são pautas diversas a serem observadas no 
âmbito escolar, como “planejamento de aula; a organização e domínio de sala; a 
utilização dos recursos didáticos da escola; a questão documental da escola e o uso do 
livro didático” Vallerius (2019, p.139). 

 
 

Figuras 7 e 8 – Explicação do assunto e atividade respondida de maneira coletiva 
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Fontes: Ferreira Júnior, 2018 

Reflexão com a finalização do Estágio 

 Essa etapa de regência se tornou a mais proveitosa, pelos discentes que 
estagiaram, pois foi possível fazer uma reflexão de maneira geral, ao invés de etapas 
como estava se sucedendo.   parte como vinha acontecendo até então, e acho que isso 
se dá pelo fato de ser o último estágio e por eu já ter passado por todas as demais 
etapas. As atividades que foram desenvolvidas dentro de sala de aula foram bastante 
construtivas com relação à temática da educação, pois tanto o filme, quanto os livros 
propostos pela professora, deram a nós alunos visão muito clara do que é a docência e a 
importância de uma boa educação, mesmo com todas as dificuldades que surgem no 
caminho.  

Outro ponto positivo, no meu entender, foi o projeto de ensino proposto pela 
professora, pois fez com que os alunos conseguissem trabalhar com assuntos que estão 
diretamente ligados à educação e ensino. 

A função social da escola é possibilitar ao aluno uma visão crítica da realidade, a 
partir de uma proposta interacionista, dialógica tendo o professor como mediador dos 
saberes, concomitantemente a formação do jovem perpassa por uma pedagogia 
humanizadora e questionadora .Para tanto o professor não é um mero transmissor de 
informação , mas um profissional comprometido com a formação do educando, assim o 
Estágio Supervisionado oportuniza ao graduando refletir sobre a construção da identidade 
da docência, a formação e a prática pedagógica . 
 

Considerações Finais 

O meio escolar propiciou através do estágio supervisionado I uma série de 
reflexões e maneiras de se fazer a educação, de modo que os professores compreendam 
o aluno como sujeito ativo e reconheça seus saberes prévios, para que possa 
desenvolver um processo de ensino-aprendizagem satisfatório, atendendo os anseios de 
cada sujeito. É nesse momento que há a troca de experiências e aprendizado com os 
professores. 

É necessário pensar o espaço escolar enquanto lócus da pesquisa, da 
possibilidade de que as práticas e teorias são evidenciadas no cotidiano, trazendo a 
reaproximação da educação básica com a educação de nível superior, identificando e 
suprindo carências em ambos eixos educacionais. A inserção em projetos de extensão, 
assim como o estágio tem um papel fundamental e influenciador na perspectiva do 
caminho a ser trilhado enquanto futuros professores. 

É através de práticas extensionistas como o estágio docente que as práticas e 
teorias são evidenciadas no cotidiano, permitindo aos futuros profissionais o 
desenvolvimento e formas de interagir com os alunos, dando ênfase a um ensino 
prazeroso que se desprenda das raízes de uma educação bancária. Formando, assim, 
profissionais dispostos a não somente passar conhecimento, mas tornar o aluno um ser 
pensante, reflexivo e crítico a respeito do espaço em que convive.  

Acredita-se que é preciso ressaltar a importância do papel da educação e do 
professor na sociedade, além da importância de sua qualidade, pois, ele age diretamente 
na esfera social, formando opiniões e propiciando o desenvolvimento crítico, reflexivo e 
intelectual da sociedade. Pensar um bom professor é pensar em mudanças na sua 
formação, o que nos faz refletir e questionar acerca de como o atual educador vem se 
formando, nos perguntando se este profissional está acompanhando as transformações 
da sociedade cada vez mais capitalista e desigual. 
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UM ESTUDO SOBRE AS DIFICULDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA 
PRODUÇÃO DE TEXTO NA EJA 

 
Elany Camyla Teixeira do Nascimento34 

Elaine Cristina Nascimento da Silva35 
 
Introdução 
 

Ao tomar como norteadora a concepção de língua enquanto interação, o conceito 
de texto insere-se num processo interativo entre autor e leitor/ouvinte (BRASIL, 1997), se 
desenvolve a partir de uma motivação comunicativa e se configura como um conjunto 
organizado de ideias expressas com base em uma funcionalidade discursiva. Assim, 
torna-se necessário compreender como se desenvolve o ensino da produção de um texto 
levando em consideração seus aspectos sócio-comunicativos (propósito, destinatário, 
conteúdo e formato) no que tange à interação e contextualização (SILVA e MELO, 2007). 

Entretanto, preconizar metodologias que coloquem o foco do ensino na produção 
textual, estimulando suas situações sócio-interativas, e não só na apreensão de regras 
gramaticais e/ou determinados conteúdos, ainda é um desafio porque, por muito tempo, o 
ensino da Língua Portuguesa baseou-se em sua estrutura, como, por exemplo, no estudo 
de frases descontextualizadas, na ênfase às regras gramaticais e na memorização de 
conceitos (BRASIL, 1997).  

Desse modo, compreender como se deu a evolução das metodologias — tirando 
o foco da estrutura e da gramática da língua e assumindo o texto como ponto central — 
na sala de aula, em especial em turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), visa 
aclarar como os professores dessa modalidade de ensino lidam com tal perspectiva. 

Criada legalmente com o intuito de reintegrar o aluno que não teve oportunidade 
de continuar os estudos regularmente com a idade recomendada, a EJA pode ser 
entendida como um lugar onde esses alunos podem integrar-se à sociedade letrada, da 
qual não podem participar plenamente enquanto não dominem a leitura e/ou a escrita 
(STRELHOW, 2010). 

Nesse sentido, destaca-se que o desenvolvimento da EJA no Brasil passou por 
inúmeros percalços ao longo do tempo o que ocasionou sua reformulação em diversos 
aspectos chegando até o que foi promulgado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), em 1996. Dentro dessa modalidade, acreditamos ser imprescindível a 
implantação de estudos que investiguem aspectos estruturais, as abordagens e as 
formulações curriculares, mas que, principalmente, enfatizem as questões de ensino e 
aprendizagem a partir das peculiaridades dos professores e alunos que a compõem. 

Portanto, ao recorrer aos discursos das professoras da EJA — a fim de analisar 
as dificuldades de ensino e de aprendizagem — nos colocamos no sentido de ampliar e 
enriquecer as visões sobre tal modalidade de ensino dada a sua relevância, uma vez que 
a Educação de Jovens e Adultos “representa a assunção do direito de acesso à escola e 
o acesso formal à escrita e à leitura como bens culturais, visto que ser privado desse 
acesso significa a perda de um instrumento importante para uma presença significativa na 
convivência social contemporânea” (JASKULSKI, 2014, p. 418). 

Posto isso, o objetivo desta pesquisa36 foi investigar as dificuldades de ensino e 
aprendizagem da produção textual relatadas por professores da EJA. Para a realização 

 
34 Graduada em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
35 Professora Adjunta do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco 
(UFAPE); Doutora em Educação e Linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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deste trabalho, baseamos a metodologia numa pesquisa de natureza qualitativa, a partir 
de entrevistas semiestruturadas realizadas com professoras de Língua Portuguesa 
atuantes em turmas da EJA no município de Serra Talhada, sertão de Pernambuco.  

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente discutimos o 
conceito de produção de texto e suas implicações para o ensino. Trazemos, ainda, 
reflexões sobre a modalidade de ensino EJA e suas especificidades no que diz respeito 
ao ensino de língua portuguesa. Em seguida, apresentamos os procedimentos 
metodológicos usados para coletar e analisar os dados. Adiante, apresentamos e 
discutimos os dados coletados, trazendo as dificuldades e potencialidades do aluno da 
EJA, de acordo com a opinião dos professores. Por fim, apresentamos algumas 
considerações finais sobre a pesquisa. 

 
Ensino da Produção textual 
 

Por muito tempo, o ensino de Língua Portuguesa pautou-se no ensino da língua em 
sua estrutura, como, por exemplo, no estudo de frases descontextualizadas, na ênfase às 
regras gramaticais e na memorização de conceitos, classificações e vocábulos, deixando 
de lado as situações reais de uso da língua. Até mesmo quando o professor trabalhava 
com o texto em sala de aula, tinha-o em vista apenas como pretexto para o ensino da 
gramática. Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 
Portuguesa destacam que 

 
O ensino da Língua Portuguesa tem sido marcado por uma sequenciação de 
conteúdos que se poderia chamar de aditiva: ensina-se a juntar sílabas (ou letras) 
para formar palavras, a juntar palavras para formar frases e a juntar frases para 
formar textos. Essa abordagem aditiva levou a escola a trabalhar com ‘textos’ que 
só servem para ensinar a ler. ‘Textos’ que não existem fora da escola e, como os 
escritos das cartilhas, em geral, nem sequer podem ser considerados textos, pois 
não passam de simples agregados de frases. (BRASIL, 1997, p.28) 

 

Assim, embora a produção de textos seja uma atividade comumente utilizada no 
ensino de Língua Portuguesa, ainda é preciso situar esta prática numa perspectiva que 
tenha como objeto de reflexão o próprio texto. Nessa perspectiva, o texto não deve ser 
trabalhado sob uma ótica que o limite a frases soltas e isoladas, mas deve ser associado 
às práticas discursivas de produção textual, sejam elas orais ou escritas. Deste modo, 
necessita-se elucidar o produtor sobre qual será seu interlocutor, o meio de circulação e o 
objetivo social dessa produção textual, para que ele consiga apreender determinado 
gênero textual sabendo suas características e sua função em um contexto de interação 
específico. 

A natureza complexa do texto, que engloba aspectos sociais, discursivos e 
cognitivos, subsidia a percepção das produções textuais, pois é importante considerar 
tanto as condições de escrita dos textos e o trabalho de elaboração de discursos 
realizados pelos sujeitos, quanto os processos cognitivos envolvidos nesta atividade 
(SILVA, 2012). Nas palavras de Silva e Melo (2007, p. 37), “produzir textos escritos é um 
ato complexo, pois envolve o desenvolvimento da capacidade de coordenar e integrar 
operações de vários níveis e conhecimentos diversos: linguísticos, cognitivos e sociais”. 
Isto é, a complexidade do processo de escrita dá-se pela diversificação de competências, 
atividades e domínios de decisão presentes neste ato (BARBEIRO e PEREIRA, 2007). 
Por conseguinte, entendemos que “a escrita é tomada, assim como a leitura em sua 

 
36 Este artigo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) de mesmo título, apresentado 
em 2015 pela autora sob orientação da coautora. 
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dimensão discursiva, como forma de representação da linguagem oral, estruturada a 
partir de situações comunicativas reais e contextualizadas” (PERNAMBUCO, 2012, p. 58). 

Ao desviar esta discussão para o contexto escolar, devemos levar em 
consideração, a princípio, que as atividades de produção textual precisam ser realizadas 
de forma semelhante às realizadas nos contextos extraescolares. Com isso, ao se 
trabalhar a escrita, deve-se ter em mente que a finalidade da educação é a de formar um 
aluno crítico que se torne um produtor de textos, que saiba utilizá-los em seus diferentes 
meios de circulação e/ou contextos sociais.   

De acordo com que os PCN defendem: 
 
Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem 
tematizados não se referem somente à dimensão gramatical. Há conteúdos 
relacionados às dimensões pragmática e semântica da linguagem, que por serem 
inerentes à própria atividade discursiva, precisam, na escola, ser tratados de 
maneira articulada e simultânea no desenvolvimento das práticas de produção e 
recepção de textos. (BRASIL, 2000, p. 78). 

 
Ou seja, o texto não se realiza apenas com a junção de palavras e/ou frases, mas 

sim em todas as interações humanas, sejam elas orais ou escritas, a partir de variados 
gêneros textuais, os quais são criados socialmente a fim de assumir determinadas 
funções. 

Assim, é preciso que seja feito um trabalho atrelado à perspectiva discursiva, a 
qual tem como objetivo compreender a forma e a organização da língua em diversas 
situações de uso, considerando os diferentes contextos de produção, de circulação e de 
recepção dos textos. Deve-se atentar para a produção de sentidos e/ou para a 
compreensão mais ampla dos usos do sistema linguístico, com o fim de contribuir para a 
formação de escritores de gêneros diversos, aptos a participarem de eventos de 
letramento com autonomia e eficiência (MENDONÇA, 2006), uma vez que,  

 
a escrita exige a capacidade de selecionar e de combinar as expressões 
linguísticas, organizando-as numa unidade de nível superior, para construir uma 
representação do conhecimento, correspondente aos conteúdos que se quer 
expressar. A escrita encontra no texto a forma mais relevante de representação do 
conhecimento (BARBEIRO e PEREIRA, 2007, p. 17, grifo nosso). 

 
Em síntese, o importante e necessário é compreender os efeitos de sentidos 

produzidos por determinado texto, em determinadas condições de produção e de 
recepção, isto é, fazer com que o aluno reflita sobre o funcionamento da língua, 
mostrando as diferentes funções que a linguagem desempenha. 

Já no que tange ao desenvolvimento do domínio da escrita e o avanço no nível 
escolar, os aspectos mecânicos (desenho das letras) e convencionais (especificamente a 
forma ortográfica) são automatizados, em sua maioria, inconscientemente. A necessidade 
de reflexão sobre as formas das letras e/ou ortografia das palavras só acontece quando 
surge alguma dificuldade, advinda de dúvida ou falha durante a produção.  

Necessita-se, assim sendo, que a automatização destas competências seja 
alcançada o mais cedo possível, pois o aluno tem que destinar a sua capacidade de 
processamento para as habilidades mais complexas, que irá realizar através da 
competência compositiva. Esta, por sua vez, difere das anteriores, uma vez que quase 
nunca será uma competência automatizada, já que cada texto infere novos desafios e 
possibilidades alternativas quanto à sua construção. O que nos mostra que: 

 
De uma concepção de texto como sistema autônomo passível de formulação por 
uma “gramática”, tributária da noção de que o texto seria a unidade linguística 
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mais alta (em relação à frase, à palavra, ao morfema e ao fonema), passou-se à 
consideração de texto como unidade funcional nos processos comunicativos de 
uma sociedade concreta. A primazia da interação alçou o texto a uma condição 
especial: o objeto mesmo a partir do qual os sentidos emergem, mas também o 
objeto a partir do qual mudanças sociais podem ser empreendidas (CAVALCANTE 
e CUSTÓDIO FILHO, 2010, p. 58). 

 
Dessa forma, para originar um texto precisa-se exercer a sua competência 

compositiva, porque esta implica na ativação de conteúdos, decidindo sobre a sua 
integração ou não, em caso afirmativo, articulá-los com os outros elementos do texto 
dando-lhes uma expressão linguística para figurarem nele, respeitando as exigências de 
coesão e coerência. Essa competência compositiva é mobilizada em diferentes níveis, 
como o global, ou seja, o nível correspondente à organização das grandes unidades do 
texto (macroestrutura) e o nível específico, o que corresponde à combinação de 
expressões linguísticas (microestrutura) (BARBEIRO e PEREIRA, 2007). Logo, 

 
[...] a produção de textos é uma atividade cognitiva e social. Desse modo, 
adotamos a ideia de que essa atividade envolve não somente a ativação e a 
coordenação de diversas ações cognitivas complexas (elaboração e seleção de 
ideias e conteúdos, textualização, registro e revisão), mas também a consideração 
dos aspectos relativos às condições de produção dos textos (finalidade, 
destinatário, gênero textual, situação de interação, entre outros) (SILVA e MELO, 
2007, p.42). 

 
Posto isto, no processo de escrita o produtor vê-se diante da possibilidade de 

tomar decisões nesses níveis, tanto no que diz respeito à organização de informações, 
quanto à escolha lexical para a construção do seu texto. Isso nos mostra que a 
aprendizagem da escrita auxilia na capacidade de tomar decisões, desenvolvendo a 
criticidade textual, porquanto aprofunda a capacidade de decidir sobre as funções às 
quais o texto irá exercer. 

Para que ocorra essa reflexão a sala de aula deve tornar-se um ambiente de 
problematização levando o educando a pensar e formular suas próprias conclusões sobre 
a língua, compreendendo-a sob o ponto de vista do contexto, da dinamicidade e do uso, 
afastando-o de exercícios meramente mecânicos e sistêmicos, que servem apenas para 
identificar estruturas e reproduzir conceitos. Sendo assim, é necessário que o professor 
mostre que a língua não é uma estrutura inflexível e invariável, mas uma ação 
interlocutiva sujeita às interferências dos falantes. 

 
Assim, temos que considerar, no cotidiano da sala de aula, objetivos que levem os 
alunos a perder o medo de escrever, a valorizar suas variedades linguísticas e a 
reconhecer as diferenças entre diversos contextos de interlocução, apropriando-
se, gradativamente, das formas prestigiadas que são usadas na sociedade em 
diferentes situações de interação, sobretudo as mediadas por textos escritos 
(SILVA e MELO, 2007, p.49). 

 
De acordo com Leal e Brandão (2007), é de grande importância levar os alunos a 

perceber, no processo de ensino da produção textual, que há semelhanças entre algumas 
situações de uso da linguagem oral e da linguagem escrita, bem como eles podem utilizar 
os conhecimentos prévios relativos às situações semelhantes à que estão vivenciando e 
empregá-los para produzir os textos, atendendo às finalidades propostas. 

Por fim, vale ainda discutir que, para Silva (2012), a produção de textos escritos 
deve levar em consideração diversas atividades e operações de linguagem e, portanto, o 
professor deve levar seus alunos a desenvolver, no mínimo, cinco capacidades, as quais 
seriam: 1ª capacidade: construir representações sobre a situação de comunicação; 2ª 
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capacidade: elaborar um plano textual; 3ª capacidade: gerir conteúdos; 4ª capacidade: 
executar textualmente o plano elaborado; 5ª capacidade: revisar e reescrever o texto. 
Assim, entendemos que a prática do professor deve também levar os alunos a pensar e 
vivenciar de forma consciente todas as etapas que compõem o processo de produção 
textual, de modo a desenvolver conhecimentos e habilidades específicas a esta atividade. 
 
Educação de Jovens e Adultos: um breve histórico 
 

Criada legalmente com o intuito de reintegrar o aluno que não teve oportunidade 
de continuar os estudos regularmente com a idade recomendada, a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) pode ser entendida como um lugar onde esses alunos podem integrar-se 
à sociedade letrada, da qual não podem participar plenamente enquanto não dominem a 
leitura e a escrita (STRELHOW, 2010), bem como uma passagem para a recondução do 
trabalho de aprender. É por meio dessa modalidade de ensino que brasileiros tomam um 
lugar na educação básica de qualidade garantida a todos. Isso está claramente posto no 
parágrafo 1º do artigo 37 na seção V das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN) 9394/96: 

 
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

 
A consolidação de políticas públicas que englobavam a Educação de Jovens e 

Adultos passa a acontecer no início da década de 1940, pois 
 
[...] começou-se a detectar altos índices de analfabetismo no país, o que acarretou 
a decisão do governo no sentido de criar um fundo destinado à alfabetização da 
população adulta analfabeta. Em 1945, com o final da ditadura de Vargas, iniciou-
se um movimento de fortalecimento dos princípios democráticos no país. Com a 
criação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura), ocorreu, então, por parte desta, a solicitação aos países integrantes (e 
entre eles, o Brasil) de se educar os adultos analfabetos. Devido a isso, em 1947, 
o governo lançou a 1ª Campanha de Educação de Adultos, propondo: 
alfabetização dos adultos analfabetos do país em três meses, oferecimento de um 
curso primário em duas etapas de sete meses, a capacitação profissional e o 
desenvolvimento comunitário (PORCARO, 2006, p. 01). 

 
A partir de então, discussões sobre a educação de adultos foram iniciadas e tal 

modalidade passou por um processo de concretização nos âmbitos educacional e social 
nacionais. Ainda assim, destaca-se que as políticas resumiam-se a um enfoque 
alfabetizante e, no máximo, ao que hoje entendemos como Ensino Fundamental I (antigo 
Ensino Primário). As políticas não se estendiam ao que chamamos de Ensino 
Fundamental II (Ensino Ginasial) e muito menos ao Ensino Médio (Ensino Colegial ou 
Científico). 

 
No início da década de 1960, a Lei nº 4.024/61 estabeleceu idades para que 
jovens e adultos pudessem obter certificado de conclusão do ginasial e do 
colegial, estendendo assim tal modalidade ao curso ginasial. Ainda naquela 
década, difundiram-se ideias de educação popular através do trabalho de 
estudantes e intelectuais e seus movimentos. Nesse período, destaca-se a 
participação de Paulo Freire e sua luta por uma educação para conscientização do 
povo. Em 1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que previa a 
disseminação de programas de alfabetização orientados pela proposta de Paulo 
Freire (JASKULSKI, 2014, p. 416). 
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Embora esforços tenham sido feitos para consolidar as ações correspondentes à 

EJA, em 1963 as campanhas que envolviam essa modalidade de ensino foram extintas. 
Contudo, a Igreja Católica Apostólica Romana associou-se ao Estado para retomar essas 
campanhas, as quais foram designadas pelo Movimento de Educação de Bases (MEB). 
Essas campanhas vigoraram dentro do regime ditatorial, mas duraram somente alguns 
poucos anos e suas atividades chegaram ao fim em 1966 devido às constantes pressões 
e à insuficiência de recursos. Após esse período turbulento de constantes interrupções é 
iniciado no final da década de 1960, ainda durante a ditadura militar, o Movimento 
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). 

Nessa perspectiva, o MOBRAL passa a  
 
[...] configurar no interior dos sistemas de ensino, uma modalidade compensatória 
de educação firmemente ancorada nos valores da teoria do capital humano, de 
caráter desenvolvimentista, que a ditadura militar assumiu para tirar o país do 
atraso, mas que passava ao largo da perspectiva do direito principalmente porque 
aqueles não eram tempos de respeito aos direitos sociais, nem políticos, nem 
humanos: a face mais evidente desse tempo de negação de direitos se expunha 
pela tortura e atrocidades cometidas nos porões da ditadura militar. (PAIVA, 2005, 
p. 19) 

 
Posto isto, é válido ressaltar que tal movimento se caracterizou pela formação 

rápida, baseada numa alfabetização funcional e acrítica, em que os pressupostos 
dialógicos seriam extintos e os indivíduos teriam limitada a sua capacidade reflexiva sobre 
o momento histórico em que estiveram inseridos (ALVES et al., 2014). 

Em 1985, o MOBRAL foi extinto e a ditadura militar se dissolveu. O contexto da 
redemocratização possibilitou a ampliação das atividades da EJA. Estudantes, 
educadores e políticos organizaram-se em defesa da escola pública e gratuita para todos. 
A nova Constituição de 1988 trouxe importantes avanços para a EJA: o ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, passou a ser garantia constitucional também para os 
que a ele não tiveram acesso na idade apropriada (LOPES e SOUZA, 2004, p. 07). 

 
Com o fim do Mobral em 1985, surgiram outros programas de alfabetização em 
seu lugar como a Fundação Educar, que estava vinculada especificamente ao 
Ministério da Educação. O seu papel era de supervisionar e acompanhar, junto às 
constituições e secretarias, o investimento dos recursos transferidos para a 
execução de seus programas. No entanto, em 1990, com o Governo Collor, a 
Fundação Educar foi extinta sem ser criado nenhum outro projeto em seu lugar. A 
partir daí então, começou a ausência do governo federal nos projetos de 
alfabetização. Os municípios passam a assumir a função da educação de jovens e 
adultos (STRELHOW, 2010, p. 56). 

 
A fim de se colocar no lugar dos movimentos anteriores, surgiam, no início da 

década de 1990, ações como o Movimento de Alfabetização (Mova), que procurava 
trabalhar a alfabetização a partir do contexto socioeconômico dos alfabetizandos, 
tornando-os co-participantes de seu processo de aprendizagem (STRELHOW, 2010). Já 
no final da década, mais especificamente em 1996,  

 
a nova LDB (nº 9.394/96) reafirma o direito de jovens e adultos a um ensino básico 
adequado às suas condições e o dever do poder público de oferecê-lo 
gratuitamente. Além disso, inclui a educação de jovens e adultos no sistema 
regular como modalidade da Educação Básica e define-a como direito do cidadão. 
Desse modo, o que antes era visto como compensação e suprimento aproxima-se 
de uma ideia de reparação, equidade e qualificação (JASKULSKI, 2014, p. 417). 
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É importante ressaltarmos que para entender esse processo inclusivo de 
reparação, equidade e qualificação, necessitamos, também, entender quem são os 
sujeitos que formam a Educação de Jovens e Adultos. Logo, discutiremos esse tópico na 
seção a seguir. 
 
Quem são os alunos da EJA? 
 

Ao observarmos as turmas da EJA percebemos grande heterogeneidade entre os 
sujeitos que as compõem. No entanto, podemos dividi-las em dois grupos — um formado 
pelos jovens e outro pelos adultos — a partir das similaridades sociais, culturais e 
cognitivas entre os alunos.  

Sobre os jovens presentes em tal modalidade de ensino é possível verificarmos 
que a entrada precoce no mundo do trabalho e o desejo de melhorar suas condições 
socioeconômicas (ANDRADE, 2004) é, em geral, o motivo pelo qual escolheram a EJA. 
Mas essa não é a única peculiaridade comum àqueles sujeitos. Assim, vale ressaltar que: 

 
Os alunos jovens possuem uma diversidade de conhecimentos sobre seu meio e 
utilizam diferentes formas de expressão que devem ser consideradas na escola: a 
partir de manifestações culturais (musical, teatral etc.) expressam suas opiniões 
de modo crítico, na maior parte das vezes, falando de suas dificuldades, de seus 
valores, suas perspectivas de futuro, do desemprego, da miséria, da corrupção, da 
poluição (BRASIL, 2002, p. 91). 

 

A forma variada de os jovens se expressarem e de perceber o meio em que estão 
inseridos, permite-nos entendê-los, do modo que aponta Andrade (2004), como sujeitos 
dispostos a evoluírem e conquistar seu lugar na sociedade. 

Já o grupo dos adultos da EJA apresentaria, como característica essencial, a 
resistência em aceitar ações que contrariem suas percepções construídas a partir de 
experiências empíricas. Assim, cabe afirmar que: 

 
[...] uma característica marcante dos alunos adultos refere-se ao autoconceito 
quanto às suas possibilidades e limites. Muitas vezes manifestam insegurança, 
medo de se expor ao ridículo, dizem que se consideram incapazes de aprender. 
Expressam ainda certa resistência a mudanças, talvez porque não é cômodo 
negar concepções arraigadas, construídas ao longo da vida. Parecem ter uma 
relação bastante ‘imediatista’ com o conhecimento, querendo saber onde e como 
irão utilizá-lo, desconsiderando aquele para o qual não percebem uso imediato 
(BRASIL, 2002, p. 90). 

 
Embora sejam tomados por medos, receios e uma percepção utilitarista dos 

conteúdos ministrados em aula, os adultos não resumem seu comportamento a isso, mas 
utilizam seus conhecimentos prévios para colocar-se de forma ativa na sala, pois:  

 
O aluno adulto tem como característica responder pelos seus atos e palavras, 
além de assumir responsabilidades diante dos desafios da vida. O predomínio da 
racionalidade é outro aspecto relevante dentro das distinções possíveis dos 
adultos; ao contrário de crianças e adolescentes, o adulto tende a ver 
objetivamente o mundo e os acontecimentos da vida, de modo que pode tomar 
decisões movidos mais pela razão (BRASIL, 2002, p. 91) . 

 

Ainda que os alunos sejam muito diferentes, é importante conhecer quais os 
indivíduos que estão presentes na EJA, além de ser necessário entender quais as 
motivações que os fizeram retornar à escola. Ainda sobre a heterogeneidade das turmas 
da Educação de Jovens e Adultos, é válido que se observe também, além das 
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divergências e a possibilidade de conflitos, a troca de experiências que se dá entre as 
diferentes gerações, que podem incrementar o discurso e, em consequência, sua escrita. 
 
Metodologia 
 

Para formar a amostra desta pesquisa, selecionamos dois professores de Língua 
Portuguesa atuantes em turmas de Educação de Jovens e Adultos, tanto de uma escola 
da Rede Estadual de Ensino (P1), quanto da Rede Municipal de Ensino (P2), ambas 
situadas no município de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. O quadro a seguir 
sintetiza informações que caracterizam as duas professoras. 

 
Quadro 1 – Dados das professoras. 

 P1 P2 

Idade 48 anos 34 anos 

Formação 

docente 

Licenciatura em Letras pela 

FAFOPST (1995). 

Licenciatura em Letras pela 

FAFOPST (2001). 

Tempo de 

ensino 

22 anos 

 

11 anos 

 

Série em que 

atuava 
3º ano EJA 4ª fase EJA 

Rede de ensino Estadual Municipal 

Fonte: Própria. 

 
O instrumento de coleta utilizado com estas professoras foi a entrevista 

semiestruturada — construída a partir de um corpo (roteiro) de questões previamente 
definidas do qual o entrevistador parte para uma exploração em profundidade 
(GRESSLER, 2004) —, que versaram sobre as dificuldades encontradas em sala de aula 
durante o processo de produção textual por parte dos sujeitos de pesquisa, gravadas em 
áudio e posteriormente transcritas. As entrevistas se deram na própria escola em 
ambiente reservado e duraram, em média, vinte minutos cada uma. Assim, para compor o 
corpus deste trabalho nos valemos das transcrições das entrevistas fornecidas pelas 
professoras P1 e P2. 

Quanto aos procedimentos de análise, as entrevistas com as professoras foram 
apreciadas em busca de elementos que permitissem extrair como elas executavam suas 
práticas pedagógicas em relação à produção textual e suas preocupações acerca do 
ensino e da aprendizagem no âmbito da Educação de Jovens e Adultos. 

Posto isso, os procedimentos metodológicos descritos nesta seção nos 
permitiram chegar aos resultados apresentados e discutidos na seção a seguir. 
 
Resultados e discussão 
 

Nesta seção buscaremos compreender como as professoras avaliam o uso da 
produção textual dentro de sua prática docente na Educação de Jovens e Adultos, além 
de tentar extrair elementos que permitam a interpretação de sua visão acerca do processo 
de ensino-aprendizagem nesse âmbito. Para simplificar a apresentação dos dados das 
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entrevistas semiestruturadas, recortamos e compilamos as perguntas e as respostas das 
duas professoras nos quadros que seguem. 

Para iniciar nossa abordagem, procuramos entender como o ensino da produção 
de texto é executado na EJA, uma vez que autores como, por exemplo, Togni e Soares 
(2007), apontam que o ensino para jovens e adultos consiste, na maioria dos casos, na 
mera repetição de metodologias utilizadas nas turmas de ensino regular. Para tanto, 
segue o quadro 2, que sintetiza esse questionamento. 
 

Quadro 2 – Abordagem da produção textual na EJA 

Você ensina a produção de textos da mesma forma para alunos do ensino 

regular e para alunos da EJA? Que mudanças você realiza no seu ensino da 

produção de textos para atender à EJA? 

P1 

Não... A diferença é só na escolha dos textos... Porque no EJA geralmente a 

gente pede um texto mais pra... Essa faixa etária, né?... Jovens e adultos... Já o 

ensino regular a gente também vai se adequar ao... A idade dos alunos... 

Porque cada um... O ensino médio ele tem... Éh:::... Vários níveis... Como por 

exemplo... O ensino noturno ele é muito diferente do ensino do dia... E o ensino 

nas Escolas de Referências... Que é o dia todo... Esse é que é diferente... Cada 

modalidade de ensino médio é diferente... Não existe um ensino médio no 

Brasil... Existem vários ensinos médios... Então o ensino, por exemplo, do EJA... 

Onde você termina o ensino médio em um ano e meio... É claro que a qualidade 

é afetada... Comprometida... Um ano e meio você terminar ensino médio...  

P2 

Sim... A questão da... Do gênero, né? O estudo do gênero... A análise... As 

características do gênero... Modelos de gêneros... Trato da mesma maneira... 

Só que aí na produção é que vai diferenciar... Porque no ensino regular... Eles 

têm a reescrita e aí como uma obrigação... Então eles têm que reescrever 

porque eu só... A avaliação final... Que é aquele processo da primeira produção, 

da segunda, da terceira... Eu vou vendo a evolução... Mas como eles 'tão' muito 

interessados em nota... Aí a nota só é na... No texto... Quando eu digo: Pronto 

agora já 'tá' interessante seu texto... E aí você já tem uma... Uma, né?... Uma 

avaliação... Um resultado razoável... Já no caso do EJA essa questão da 

reescrita é algo bastante difícil porque há resistência em reescrever... Mesmo 

que eu faça correção... Que eu coloque lá o que ele deve melhorar... Eles não 

querem fazer naquele momento porque eles disseram que já fizeram... Aí pede 

pra levar pra casa ou que vai entregar na próxima aula, mas não entregam... [...] 

Na produção do texto é como eles progrediram no texto... Porque o principal 

objetivo é como eles organizam as ideias... A ideia no texto... Porque pra falar 

eles conseguem falar, né? Bem tranquilo... Mas na escrita eles têm a dificuldade 

de organizar, né? As ideias e deixar o texto de maneira clara... Aí depois é que 

eu vou observar as questões da... Da ortografia, da concordância... Das 

questões da língua mesmo... Assim... 

Fonte: Própria. 

 

Ao analisarmos as respostas das professoras sobre a abordagem do ensino de 
produção textual para os alunos da EJA, observamos em P1 um cuidado em selecionar 
os temas sobre os quais as propostas de produção textual serão feitas para que fiquem 
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próximas aos contextos em que aqueles alunos estão inseridos. Isto pode ser percebido 
em: “Porque no EJA geralmente a gente pede um texto mais pra... Essa faixa etária, 
né?... Jovens e adultos... Já o ensino regular a gente também vai se adequar ao... A idade 
dos alunos...”. A partir dessa perspectiva, verificamos a apropriação, ainda que sutil, de 
concepções freireanas e sua incorporação na escolha dos materiais-base utilizados nas 
aulas para jovens e adultos. Nesse sentido, Freire (1987) coloca que o professor deve 
investigar o meio em que o aluno está inserido e buscar compreender seu pensamento-
linguagem dentro da percepção de realidade do sujeito para, então, instituir sua prática. 

Percebemos, ainda, na menção indireta às práticas de Paulo Freire por parte de 
P1, como as ideias do teórico de aproximar os conteúdos ministrados em sala de aula ao 
cotidiano dos alunos ficaram arraigadas ao seu subconsciente, bem como ao de uma 
gama de profissionais ligados à EJA, uma vez que as metodologias para a alfabetização 
de adultos ganharam grande visibilidade nas mãos do filósofo e permearam metodologias 
de professores ao ponto de serem aplicadas até os dias atuais sob a insígnia de Método 
Paulo Freire (BRANDÃO, 1981). 

Para P2 não há distinção no tratamento dado ao ensino do gênero textual em si, 
mas a preocupação recai sobre a avaliação desses, pois ela reconhece que na EJA os 
alunos têm maior dificuldade de escrita e se colocam de forma muito resistente à reescrita 
dos textos. Assim, ela expõe que: “no caso do EJA (sic) essa questão da reescrita é algo 
bastante difícil porque há resistência em reescrever... Mesmo que eu faça correção... Que 
eu coloque lá o que ele deve melhorar... Eles não querem fazer naquele momento porque 
eles disseram que já fizeram... Aí pede pra levar pra casa ou que vai entregar na próxima 
aula, mas não entregam...”. 

Ainda que P2 busque avaliar os textos dos alunos de forma holística e não se 
limitar somente à adequação à norma culta, observamos que ela não propõe uma forma 
de superar as dificuldades dos alunos acerca do ato de reescrita, pois, embora possa 
parecer um estímulo ao aluno o fato de ela aceitar a produção ainda incompleta, tal ação 
apenas legitima as falhas que venham a existir. É importante que o professor exerça um 
papel mais ativo e contundente em relação às limitações dos alunos, uma vez que a 
reescrita de textos, de acordo com Menegassi (2001), aprimora a leitura ao passo que 
auxilia o autor a desenvolver e melhorar a escrita, pois esse processo atua ajudando o 
aluno-escritor a tornar claros seus objetivos e as razões que o estão levando a executar 
aquela produção. Nesse contexto, reescrever é considerado um processo de descoberta 
do que foi escrito pelo próprio autor, que passa a enfocá-la como forma de trabalho, 
auxiliando o desenvolvimento do processo de escrever do aluno. 

Embora as professoras busquem aprimorar sua prática e estimular a produção 
textual dos seus alunos, obstáculos são inerentes à prática docente e têm o sentido de 
promover um desafio a cada aula. Posto isso, elas foram questionadas sobre as 
dificuldades de ensinar a produção textual na Educação de Jovens e Adultos (quadro 3). 

 
Quadro 3 – Dificuldades encontradas no ensino da produção textual 

Você encontra dificuldades para ensinar a produção de textos na EJA? 

P1 

Não... Eu encontro dificuldades pra produzir texto e tudo mais em todas as 

turmas... Não é porque é EJA que tem... Se é só o EJA que tem? Não... Não 

acho que eles são diferenciados nisso, não... Tem aluno do EJA que é mais 

competente... Mais inteligente do que um do ensino regular... Esse negócio aí 

não funciona muito bem não... Não credito não... Agora diferença é que o 

pessoal da noite... Do ensino noturno... Eles trabalham... Eles não têm tempo de 

levar nada pra fazer em casa... Tem que ser feito tudo lá na hora... Só essa 
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questão... 

P2 

Sim... A dificuldade... A principal é a resistência, né? A primeira... A segunda 

quando a gente consegue, né? Por muito... Conversar e... Tentar conscientizar... 

Quando a gente consegue fazer com que eles produzam... É a questão de 

muitos alunos não estarem alfabetizados... [pausa] Porque muitos deles copiam, 

né? Numa boa do quadro... Do livro, mas na hora de produzir, de escrever, né? 

O que ele quer ali... Eles não conseguem... Então essa é uma das... Das 

dificuldades depois da resistência... Porque a resistência só existe justamente 

porque eles não sabem produzir... Eles não têm esse exercício... Não tem a 

prática... E aí quando a gente vai conversando... Aí a gente percebe de certa 

forma uma evolução... Né? A primeira não ficou muito boa, mas aí eu digo: "Ó 

vamos lá tente uma segunda vez, faça..." [...] Um menino ontem mesmo... Que é 

o que eu 'tô' trabalhando são as memórias literárias... E aí eu pedi pra eles 

escreverem... Que eles escrevessem sobre as brincadeiras... E aí na produção 

eu coloquei até umas imagens de algumas brincadeiras pra poder eles 

lembrarem, né?... E aí ele: "Ah disso aqui eu brincava... Disso eu brincava... Êita, 

mas era bom... Eu brincava na rua..."... Eu digo: "Aí você contando... Agora 

escreva..." "Mas eu não sei professora..." Digo: "Mas tente..." Ele escreveu duas 

linhas... Duas linhas "Tá bom?" "Tá ótimo..." Porque se você disser: "Não. Tá 

não. Vá. Volte." Então ele volta fica lá na banca dele e não faz nada... Guarda a 

folha...  

Fonte: Própria. 

 
No que tange às dificuldades para ensinar a produção textual, P1 defende que o 

aprendizado na EJA não difere em relação a outras turmas e argumenta que conhece 
alunos melhores que os alunos dos cursos regulares. Sobre isso ela coloca: “Eu encontro 
dificuldades pra produzir texto e tudo mais em todas as turmas... Não é porque é EJA que 
tem... Se é só o EJA que tem? Não... Não acho que eles são diferenciados nisso, não... 
Tem aluno do EJA que é mais competente... Mais inteligente do que um do ensino 
regular...”. Ainda sob esse enfoque, P1 aponta que o ensino noturno, em geral, é 
problemático, pois, em suas palavras, “o pessoal da noite... Do ensino noturno... Eles 
trabalham... Eles não têm tempo de levar nada pra fazer em casa... Tem que ser feito 
tudo lá na hora...”. 

Corroborando as colocações de P1, Togni e Soares (2007) afirmam que, nos 
meios educacionais, o ensino noturno é encarado como um problema ou fonte de 
insatisfação, pois muitas vezes os professores estão no terceiro turno consecutivo de 
trabalho e os alunos têm jornadas de trabalho igual ou superior a oito horas diárias, não 
obstante em afazeres pesados e desgastantes. 

Ao analisarmos as respostas de P2 sobre as dificuldades vivenciadas no ensino 
da produção de texto, deparamo-nos com dois pontos: a resistência em escrever e 
conseguir expressar suas produções orais por meio da escrita, além do fato de muitos 
alunos não serem alfabetizados, mesmo estando na 4ª Fase da EJA. Sobre o medo de 
escrever, Bloom (1984) destaca que 

 
[...] as pessoas têm medo de escrever por temerem ser avaliados negativamente. 
Segundo a autora, esse medo tem suas raízes, provavelmente: a) no fato de 
supervalorizarem suas deficiências; b) no não entendimento do propósito de seus 
textos; c) na consideração da falta de relevância do que escrevem; d) nos critérios 
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de avaliação, que consideram excessivamente rigorosos. (BLOOM, 1984 apud 
RAMIRES, 2007, p. 1995) 

 
No decorrer da prática docente, as dificuldades observadas nos alunos, e que 

emergem ao longo do processo, apresentam-se em maior ou menor intensidade e 
terminam por minar o processo de aprendizagem. Assim, quando questionadas sobre as 
principais dificuldades que os alunos apresentam ao escrever, as professoras são 
unânimes em pontuar a ortografia como elemento mais problemático nas produções como 
pode ser visto nos excertos apresentados no quadro 4, a seguir. 

 
Quadro 4 – Principais dificuldades dos alunos ao produzir textos 

Quais são as principais dificuldades que seus alunos da EJA têm ao escrever? 

P1 

Pra produzirem os textos eu encontro a dificuldade normal... Né?... Na parte de 

ortografia... Pontuação... Né?... Acentuação... Esse aí é uma... É um problema 

recorrente em todas as turmas... Ensino médio, à noite... De manhã... Todo 

horário... Todo horário é assim... Dificuldade... 'Num' acho... Assim... Só eles que 

têm essas dificuldades não... Porque eu ensino também de manhã... Uma turma, 

né?... Uma turma... Uma turminha de regular... De manhã... E eu encontro 

também... Neles também...  

P2 

A questão ortográfica... Sempre 'tá' em primeiro lugar... Mas... Como eu disse 

antes é a... É a ordem do pensamento mesmo eles... É justamente essa parte de 

observar o sentido do que eles escreveram... Se tem coerência... Porque a 

segunda... A questão dos elementos que eles utilizaram... Eu não observo 

tanto... Eles divagam bastante... Mas a ortográfica 'tá' sempre no... Porque como 

eles... Mesmo tendo sido fruto daquele momento que estudava só a gramática... 

Mas têm deles que não conseguem dominar... E aí quando a gente... Já tem 

outros que é uma... Assim... Beleza, que escreve super bem que coloca lá todos 

os elementos de coesão só há um deslize ali na pontuação ou na questão 

dessas letras 's', 'z', essas letras que têm o mesmo... Né? Fonema parecido...  

Mas que tem uma escrita vamos dizer assim... Uma... Fluidez pra escrever... No 

pensamento, na organização do texto... Só que aí quando a gente vai observar 

esse aluno... Que ele tem essa escrita mais... Mais elaborada vamos dizer 

assim... É aluno que não foi alfabetizado no EJA... Né? Aluno que teve a 

experiência regular... Como aluno regular... Parou por algum tempo e aí 'tá' 

retornando... Então esses alunos eles são o que geralmente se chama de alunos 

bons porque eles produzem o que o professor espera... Agora já aqueles que 

têm mais dificuldade geralmente são alunos que foram... Até tinha te falado 

antes... Ou são alunos de salas multisseriadas... Né? No passado... Aquela sala 

lá na alfabetização é 1ª, 2ª série numa sala só, uma professora só com 40 

alunos 'dividindo' o quadro ao meio e essa parte é pra 1ª série e essa parte pra 

2ª série... Geralmente acontece assim em escola da Zona Rural... Que a gente 

chama como Educação do Campo... Ou então que foram alfabetizados na 

própria Educação de Jovens e Adultos... Então esses são os alunos que a gente 

tem mais dificuldade de trabalhar com eles quando se trata de produção de 

textos... 

Fonte: Própria. 
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Ao analisar as colocações de P1 notamos que ela generaliza o problema da 
ortografia presente nas produções textuais dos alunos. Ao fazer referência às outras 
turmas, ela afirma: “na parte de ortografia... Pontuação... Né?... Acentuação... Esse aí é 
uma... É um problema recorrente em todas as turmas... Ensino médio, à noite... De 
manhã... Todo horário... Todo horário é assim...”. Embora P2 também cite a ortografia 
como principal dificuldade de seus alunos quando expõe que “a questão ortográfica... 
Sempre 'tá' em primeiro lugar...”, ela aponta também o fato que os alunos perderem a 
objetividade no momento de organizar as ideias a fim de formar um texto coeso e 
coerente, pois “eles divagam bastante”. Um ponto que merece destaque é o fato de que 
P2 avalia o texto como um todo de sentido ao enfatizar, em seu discurso, que seu foco 
recai sobre “justamente essa parte de observar o sentido do que eles escreveram... Se 
tem coerência... Porque a segunda... A questão dos elementos que eles utilizaram... Eu 
não observo tanto...”. 

A ênfase dada aos “erros ortográficos”, como destacamos na fala de P1 e 
também presente na fala de P2, mostra como as professoras conhecem bem seus alunos. 
Fato este considerado positivo, pois esse é o primeiro passo para implementar qualquer 
mudança que aprimore o aprendizado desses sujeitos. 

Outro ponto levantado por P2 destaca-se, pois, ao comparar os alunos da EJA e 
do ensino regular, ela alega que os textos que apresentam melhor construção são 
aqueles produzidos por alunos que não foram alfabetizados na modalidade da Educação 
de Jovens e Adultos. Assim, a professora coloca que o aluno “que tem uma escrita... 
Vamos dizer assim... Uma... Fluidez pra escrever... No pensamento, na organização do 
texto... [...] tem essa escrita mais... Mais elaborada, vamos dizer assim... É aluno que não 
foi alfabetizado no EJA, né? Aluno que teve a experiência regular... [...] Então esses 
alunos eles são o que geralmente se chama de alunos bons porque eles produzem o que 
o professor espera...”. É possível, a partir desse fragmento, sugerir a corroboração do que 
foi citado por Togni e Soares (2007), supracitados, ao que tange às deficiências do ensino 
noturno e já discutido nesta seção. 

Uma vez identificados os obstáculos pelas professoras, buscamos entender o que 
elas fazem para auxiliar seus alunos na superação das dificuldades (Quadro 5), uma vez 
que é necessário fazer com que o aluno incorpore uma visão diferente da escrita. As 
atividades de escrita devem estar presentes na sala de aula e não podem representar um 
fator de exclusão ou uma barreira. Portanto, é papel do professor agir administrando o 
confronto entre a “língua” que cada aluno pratica e a língua valorizada pela escola e pela 
sociedade (BRASIL, 2002). 

 
Quadro 5 – Auxílio para a superação das dificuldades dos alunos 

Como você faz para ajudar seus alunos a superarem essas dificuldades? 

P1 

A questão de auxiliar... Assim... Somente na parte de mandar eles lerem... 

Incentivar eles a ler... A produzir textos realmente... Que hoje eu digo a eles 

sempre... Como é que a gente aprende a nadar sem se jogar dentro d'água?... 

Como é que se aprende escrever texto... Que eles dizem: "Ô professora eu 

escrevo tão errado eu queria aprender a escrever"... Eu digo: Como é que eu 

resolvo esse problema? Escrevendo... Escrevendo e trazendo pra eu corrigir... 

Traga seus textos e traga que eu olho... Se tá bem... Dou minha opinião... 

Mando reescrever... Um texto não fica pronto e acabado da primeira vez não... 

Eles querem escrever um texto de primeira mão e achar que tá bom... E querem 

que o professor aceite... Nunca querem reescrever um texto... 
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P2 

Eu converso com eles... E o que eles produzirem eu aceito... Né? Acho que 

uma... Uma forma assim... Do professor... Se a gente consegue detectar que 

aquele aluno 'tá' com dificuldade é você aceitar o que ele produziu... Não é você 

dizer: "Não, não vale nada. Não, esse teu texto 'tá' horrível... Volte... Não é 

dessa forma..." Porque aí como eu disse eles têm uma... Uma vergonha... Né? 

Muitos deles já chegam: "Ah professora eu sou burro... Não aprendo mais nada 

não... Eu nessa idade não aprendo mais nada não..." Quer dizer eles já vem 

com esse... Essa... Carga negativa, né?... Essa... Esse discurso negativo de 

que não é capaz... E aí a gente tenta contornar isso dizendo: "Você consegue... 

Tente... Faça só basta a primeira vez... Você só consegue se você tentar..." 

Então assim é muita conversa... Muito diálogo... Que a gente tem que ter com 

eles pra conseguir algo... Além da conversa... A gente tem uma... Uma... Eu não 

vou dizer que tem uma atenção especial porque quando você tem uma turma 

com 20... Apesar que é um número bom de se trabalhar 20... Aí você dá o 

desconto de certa forma daqueles que não vem... Então às vezes você tem 15... 

Só que nessa turma de 15 que é uma turma heterogênea você tem aqueles que 

têm um... Vamos dizer assim um desenvolvimento mais satisfatório... E tem 

aqueles que têm essas dificuldades... Enquanto eu 'tô' ali com o que 'tá' com 

dificuldade os outros que conseguem, né? Fazer tudo do jeito que se espera, 

eles ficam aperreando principalmente quando é uma sala que tem jovens... 

Muitos jovens mais do que adultos... Então eles são impacientes... Eles ficam 

incomodando, conversando e aí aquela pessoa que tem dificuldade... Ele se 

incomoda com o barulho que outro 'tá' fazendo... Né? 

Fonte: Própria. 

 
Por meio do diálogo com suas respectivas turmas, as professoras entendem que 

esta é a melhor forma de incentivar os alunos a realizarem suas produções textuais. 
Sobre isso, P1 afirma que os incentiva a ler e a escrever, pois “Como é que se aprende 
escrever texto?[...] Eu digo... Como é que eu resolvo esse problema? Escrevendo... 
Escrevendo e trazendo pra eu corrigir...”. Notamos em seu discurso abertura e 
disponibilidade aos alunos para que lhes mostrem seus escritos e, a partir da sua análise, 
eles possam reescrevê-los, porque, para ela, “Um texto não fica pronto e acabado da 
primeira vez, não...”. 

Na fala de P2 destaca-se, além do seu posicionamento motivacional ("Você 
consegue... Tente... Faça só basta a primeira vez... Você só consegue se você tentar..."), 
o tato com as expressões utilizadas ao se referir às produções e aos próprios alunos, uma 
vez que, para ela, eles já vêm com uma “carga negativa” em relação à própria capacidade 
de escrita. Desse modo, ela defende que “se a gente [o professor] consegue detectar que 
aquele aluno 'tá' com dificuldade, é você aceitar o que ele produziu... Não é você dizer: 
‘Não, não vale nada. Não, esse teu texto 'tá' horrível... Volte... Não é dessa forma...’ 
Porque aí como eu disse eles têm uma... Uma vergonha, né?”. 

Ao cotejarmos as posturas assumidas por P1 e P2 percebemos uma clara 
distinção em suas percepções sobre as produções de seus alunos. Apesar de as duas 
proporem a reescrita do texto em suas aulas, P2 não cobra que seus alunos empenhem-
se na reescrita e termina aceitando o que for produzido por receio de inibir ainda mais 
seus alunos.  

A importância de tratar o texto dos alunos da EJA com leveza é necessário à 
prática docente, porquanto, como coloca Machado (2014, p. 34), o professor deve 
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assumir uma postura “sem procurar ser o ‘dono da verdade’, fato que tanto aborrece o 
aluno, que na maior parte das vezes quer colaborar, ter voz em sala de aula, muitas 
vezes cortada pelo conceito de ‘certo ou errado’ que o professor carrega consigo”. Isso 
exige uma postura de diálogo diante do texto: é preciso que se estabeleça uma relação 
interlocutiva entre aluno e professor, na qual ambos se coloquem como sujeitos e como 
parceiros da atividade de escrita. Nesse sentido, defendemos que o professor se coloque 
como interlocutor de seus alunos e não apenas como avaliador de seus textos. 
 
Considerações finais 
 

Os resultados obtidos a partir das entrevistas nos permitiram compreender 
algumas dificuldades de ensino e aprendizagem da produção de texto, vivenciadas pelas 
professoras e seus alunos, tais como questões relativas à alfabetização e à ortografia.  

Para além destas dificuldades específicas à atividade de escrita, as docentes 
ouvidas parecem estar atentas e sensíveis às particularidades dos alunos que compõem 
a EJA, não só aquelas de ordem “social”, mas também de caráter “psicológico” e “afetivo”. 
Isto porque, relataram dificuldades de ensino e aprendizagem relacionadas ao fato dos 
alunos trabalharem o dia todo e, consequentemente, chegarem à escola cansados e não 
terem tempo em casa para realizar as atividades, fazendo-as não exigir tarefas extrassala 
e aproveitar ao máximo o tempo disponível nas aulas. Igualmente, relataram dificuldades 
relativas à vergonha, resistência e baixa alto-estima dos alunos, o que as leva a adotar 
posturas em sala de aula como de abertura e disponibilidade aos alunos, incentivo 
motivacional e uso cuidadoso de expressões ao se referir às produções e aos próprios 
alunos. Assim, essa atenção das professoras às peculiaridades do aluno da EJA interfere 
na forma como conduzem as aulas de Língua Portuguesa e, mais especificamente, as 
atividades de produção de texto. Todavia, tal atenção e sensibilidade ao outro que faz 
parte da EJA também levam as professoras, muitas vezes, a baixarem o nível de 
exigência e aceitarem o que os alunos produzem, não motivando-os a revisar e 
reescrever seus textos e, assim, deixando de provocar aprendizagens.    

Por fim, esperamos que o presente trabalho impulsione novas pesquisas 
envolvendo essa modalidade de ensino, a fim de compreender de modo mais 
aprofundado as relações de ensino e aprendizagem, já construídas e ainda possíveis, 
entre professores e alunos nas aulas de Língua Portuguesa. 
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A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO LIVRO DIDÁTICO: 
UMA ANÁLISE DA OBRA “HISTÓRIA: DAS CAVERNAS AO TERCEIRO MILÊNIO - DA 

CONQUISTA DA AMÉRICA AO SÉCULO XIX” 
 

Elizabeth Sousa Abrantes37  
Yuri Givago Alhadef Sampaio Mateus38 

 
Resumo: Este capítulo tem por objetivo analisar o tema da Independência do Brasil em 
um livro didático da atualidade, destacando aspectos os metodológicos, linguagens, 
fontes, iconografias e atividades de aprendizagens. A obra utilizada foi História: das 
Cavernas ao Terceiro Milênio - da conquista da América ao século XIX, das autoras 
Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, pela Editora Moderna em 2013. Este estudo 
está dividido em duas partes. Na primeira, apresentamos uma breve alusão à 
historiografia nacional do tema da Independência, com obras basilares, a fim de mostrar 
diversas interpretações sobre esse processo histórico, e na segunda parte, analisamos a 
abordagem sobre o processo da Independência do Brasil nesse livro didático. 
 
Palavras-chave: Livro Didático. Independência do Brasil. Educação. 
 
INTRODUÇÃO  
 

Este estudo tem por objetivo analisar o tema da Independência do Brasil em um 
livro didático da atualidade, destacando aspectos os metodológicos, linguagens, fontes, 
iconografias e atividades de aprendizagens. A obra utilizada foi História: das Cavernas ao 
Terceiro Milênio - da conquista da América ao século XIX, das autoras Patrícia Ramos 
Braick39 e Myriam Becho Mota40, pela Editora Moderna em 2013. Esse livro foi aprovado 
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)41, que é um programa distribuição de 
livros didáticos para escolas públicas do ensino básico, do Ministério da Educação (MEC).   

A legislação educacional vigente à época da publicação do livro didático em análise 
era os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), razão pela qual utilizamos também 
esse documento neste estudo, que analisa o capítulo 11 - O processo de Independência 
da América portuguesa, juntamente com a parte correspondente no Suplemento de apoio 
ao Professor. 

Segundo os PCNs, a importância da História no currículo escolar não se prende 
apenas a uma preocupação com a identidade nacional, porém, a disciplina pode oferecer 
contribuição específica ao desenvolvimento dos(as) estudantes como sujeitos 
conscientes, capazes de apreender a História como conhecimento, como experiência e 
prática de cidadania. O saber histórico escolar, como conhecimento produzido no espaço 
escolar, desempenha um papel de tornar o(a) estudante um observador atento das 

 
37 Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora Adjunta do 
Departamento de História e Geografia e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Estadual do Maranhão (PPGHIST/UEMA). 
38 Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História e Conexões Atlânticas: culturas e 
poderes (PPGHIS/UFMA). Bolsista CAPES. Mestre em História, Ensino e Narrativas pelo 
(PPGHIST/UEMA). 
39Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Área de 
concentração: História das Sociedades Ibéricas e Americanas. Professora do Ensino Médio em Belo 
Horizonte, MG.  
40Mestre em Relações Internacionais pela The Ohio University, EUA.  Licenciada História pela Faculdade de 
Ciências Humanas de Itabira, MG. Professora do Ensino Médio e Superior em Itabira, MG. 
41 Atualmente denomina-se Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). 
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realidades em sua volta, capacitado para estabelecer relações, comparações e 
relativizando sua atuação no tempo e espaço (BRASIL, 1997). 

Este estudo está dividido em duas partes. Na primeira, apresentamos uma breve 
alusão à historiografia nacional do tema da Independência, com obras basilares, a fim de 
mostrar diversas interpretações sobre esse processo histórico, e na segunda parte, 
analisamos a abordagem sobre o processo da Independência do Brasil no livro didático a 
obra utilizada foi História: das Cavernas ao Terceiro Milênio - da conquista da América ao 
século XIX. 

 
1. A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA HISTORIOGRAFIA  
 

A historiografia é a análise das obras dos historiadores, uma reflexão crítica dos 
trabalhos produzidos por esses historiadores: “podemos considerar o estudo 
historiográfico como estudo da história dos escritos históricos, métodos, interpretações e 
as respectivas controvérsias” (SILVA, 2001, p. 21).  

As interpretações da historiografia tradicional apresentam uma noção harmônica do 
processo de Independência do Brasil, com uma ruptura política resultante de um 
consenso dos diferentes segmentos da sociedade diante de um inimigo comum, o 
“português”. No entanto, longe de se restringir apenas ao pretenso embate entre 
“brasileiros” e “portugueses”, houve violenta disputa e tensão entre diferentes projetos 
políticos dos diversos segmentos sociais. 

Além de rever a interpretação da existência de um sentimento nacional em torno da 
independência, a atual historiografia enfatiza a participação das camadas populares 
nesse processo, não como marionetes dos senhores e governantes, mas como sujeitos 
capazes de fazerem as suas próprias leituras do momento em que viviam, interpretando 
os acontecimentos nos quais estavam inseridos por meio do ponto de vista provido de 
suas vivências.  

Muitos são os estudos sobre a Independência do Brasil, quer seja dos expoentes 
da vertente tradicional, ligados a uma escrita de uma história linear, acrítica, criadora de 
grandes heróis, a exemplo de Varnhagen (1876), Oliveira Lima (1922), ou das vertentes 
revisionistas, que apontam novas perspectivas, como os diferentes “Brasis” reagiram 
nesse processo, e novas abordagens temáticas como os diferentes projetos de cidadania, 
bem como o destaque para os conflitos políticos e o protagonismo da participação 
popular. Abordaremos, para efeito de comparação da historiografia, quatro obras 
significativas das interpretações do processo de Independência em quase dois séculos de 
história. A obra História da Independência do Brasil, de Francisco Adolfo de Varnhagen 
(1876), a obra 1822: Dimensões, organizada por Carlos Guilherme Mota (1972), a obra 
Independência: História e Historiografia, organizada por István Jancsó (2005) e a obra A 
Independência Brasileira: novas dimensões, organizada por Jurandir Malerba (2006). 
  
1.1 - História da Independência do Brasil, de Varnhagen (1876) 
 

Francisco Adolfo de Varnhagen (1806-1878) é considerado o fundador da história 
do Brasil. Em 1854, publica o primeiro volume de sua obra História Geral do Brasil, que 
refletia uma preocupação com a história pátria recém-iniciada, em coletar uma 
documentação sobre o passado brasileiro, conforme as orientações do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro (IHGB)42. Esse livro foi possível diante das condições históricas do 

 
42 Com a institucionalização da reflexão e pesquisa histórica, por meio do IHGB, foi possível dar ao Brasil o 
perfil que ainda não possuía, entregando à nova nação em construção um passado, a partir do qual criaria 
um futuro (REIS, 2007). 
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Brasil, pois na década de 1850 a emancipação e a construção do Estado nacional 
estavam consolidadas.  

Em 1876, lança a obra História da Independência do Brasil, onde inaugura uma 
tradição historiográfica que predominou até quase o final do século XX, em que a 
Independência foi um “desquite amigável”, sendo o príncipe português D. Pedro o líder 
dessa emancipação. Para Varnhagen, a Independência “não foi prejudicial porque 
garantiu a continuidade do Brasil colonial no nacional: um Brasil português. A 
Independência não interrompeu o passado, melhorou-o. O Brasil continuava português, 
imperial e ainda por cima independente!” (REIS, 2002, p. 47).  
  Em seu enaltecimento ao príncipe real, diz que a Divina Providência protegeu o 
Brasil, inspirando a D. Pedro o meio de salvá-lo.  A resolução tomada por D. Pedro, no dia 
7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, levara o Brasil a uma nova era, e 
desse monarca proveio principalmente a mais segura esperança de que o Brasil 
constituiria uma só nação (VARNHAGEN, 1876).  

A escrita de Varnhagen é característica da história romântica do século XIX, 
pautada em enfatizar os “grandes homens” em seus “grandes feitos”. O autor enaltece a 
emancipação por ter sido conduzida por um filho de Portugal, pois ainda se manteve 
ligado à religião cristã, a monarquia, e essa última nas mãos da família Bragança (REIS, 
2007). 

 
1.2  1822: Dimensões, organização de Carlos Guilherme  Mota (1972) 

 
A coletânea 1822: Dimensões, publicada em 1972 no contexto do sesquicentenário 

da Independência, inovou os estudos sobre a Independência do Brasil. A obra reúne 
dezessete historiadores renomados, em dezesseis capítulos que apresentam a discussão 
historiográfica em dois níveis, “Das Dependências” e “Das Independências”. No primeiro 
nível de análise, a preocupação foi com a “passagem do Antigo Sistema Colonial 
português para o sistema mundial de dependências”; e no segundo nível de análise, os 
autores abordam os “diferentes encaminhamentos regionais (e mesmo locais) dos 
processos de independência” (MOTA, 1986, p. 11). A obra também faz um balanço 
bibliográfico do que foi produzido de mais expressivo na pesquisa desse tema, com um 
esboço historiográfico para apresentar o estado da arte sobre o estudo da Independência. 
A importância da coletânea deriva das questões e problemas levantados como inovação e 
aprofundamento das pesquisas sobre o processo de Independência. 

O organizador dessa obra, Carlos Guilherme Mota, criticou a visão tradicional que 
vigorava na historiografia, em que os historiadores continuavam em uma linha 
estreitamente formalista, vendo a independência brasileira como um fato que se esgota 
no dia de sua proclamação, no sete de setembro. Mota diz que tal comportamento era 
indicativo de quão pouco havia caminhado a pesquisa histórica, e de “quão complexos 
são os entraves para o seu desenvolvimento: sobre um tema crucial, sobre um dos 
momentos decisivos de nosso passado muito pouco se fez, em termos estritamente 
científicos” (MOTA, 1986, p. 10). 

 
1.3 Independência: História e Historiografia, organização de István Jancsó (2005) 
 

No século XXI, novos pesquisadores oriundos dos programas de pós-graduação no 
Brasil, ampliaram os estudos sobre a Independência política do Brasil, com uma nova 
leitura desse processo, como se percebe na obra organizada pelo historiador István 
Jancsó (2005), com vinte e sete capítulos resultantes das análises inovadoras de 
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historiadores de variadas instituições. As diversas abordagens dos historiadores dessa 
obra são divididas em cinco partes: "Historiografia da Independência", "Independência e 
abrangências imperiais", "A Independência nas partes do Brasil", "Instrumentos da 
política" e "Ideias e interesses".  

O historiador István Jancsó, no capítulo introdutório, intitulado “Independência, 
Independências”, apresenta a ideia do “mosaico luso-americano” como resultante da 
formação colonial, o que implica também em uma análise da Independência que 
considere não um Brasil único, mas “Brasis”, contrapondo a uma historiografia que difere 
os processos de Independência dos Estados hispano-americanos e o brasileiro pela 
fragmentação do primeiro e unidade do segundo, ignorando “as diferenças entre os 
fundamentos das Monarquias em cujo âmbito as diversidades engendradas por conquista 
e colonização foram sendo progressivamente acomodadas” (JANCSÓ, 2005, p. 20).  

Assim, os autores da coletânea apresentam diferentes aspectos do processo de 
independência, que envolve desde análises sobre a Independência nas historiografias 
brasileira e portuguesa, a independência nas diferentes partes do Brasil e abordagens 
sobre cidadania e a participação das camadas populares nesse processo, incluindo os 
escravos. 
 
1.4 A Independência Brasileira: novas dimensões, organização de Jurandir Malerba 
(2006) 
 

A coletânea A Independência Brasileira: novas dimensões, organizada pelo 
historiador Jurandir Malerba resultou de um seminário na Universidade de Oxford 
(Inglaterra), em 2003, que reuniu uma nova geração de historiadores de diferentes 
nacionalidades, tanto brasileiros como britânicos, norte-americanos e portugueses. No 
capítulo introdutório de sua autoria, intitulado “Esboço crítico da recente historiografia 
sobre a Independência do Brasil (c.1980-2002)”, Malerba faz um levantamento 
historiográfico sobre a Independência do Brasil nas duas últimas décadas do século XX e 
início do século XXI, em que apresenta as principais temáticas pesquisadas pelos 
historiadores da Independência do Brasil, em que destaca os temas da “questão 
nacional”, da unidade, da periodização, do caráter da Independência, das camadas 
populares e o sentido da Independência. 

A obra reúne onze pesquisadores e está dividida em três partes, que analisam o 
processo de independência sob diferentes óticas, e mostra o avanço significativo nesse 
campo de estudos, no conhecimento dos movimentos sediciosos, das implicações do 
período joanino em relação à Independência, a formação das elites e composição social 
das facções políticas, os debates nas cortes de Lisboa, o debate político na imprensa, a 
participação das camadas populares no processo, com destaque para a participação 
escrava, além de estudos sobre o Brasil e a América hispânica na era das 
independências. Segundo o prefaciador da obra, o historiador britânico Leslie Bethell, esta 
representou um importante avanço na análise do processo de independência brasileiro.  

Para além da obra fundadora de Varnhagen no século XIX, sobre a história da 
Independência do Brasil, e as coletâneas aqui apresentadas, inúmeros trabalhos acerca 
da Independência foram publicados ao longo de quase dois séculos, sendo o tema mais 
pesquisado na historiografia brasileira, com mais de 700 títulos até 2004, segundo 
levantamento feito por Jurandir Malerba, em artigo para a revista do IHGM43. 

 

 

 
43 Cf. Jurandir Malerba. Para a história da historiografia da independência. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, a. 165, n. 422, jan./mar. 2004, p. 59-85. 
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2. A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO LIVRO DIDÁTICO HISTÓRIA: DAS CAVERNAS 
AO TERCEIRO MILÊNIO - DA CONQUISTA DA AMÉRICA AO SÉCULO XIX 
 

O livro didático é o material pedagógico mais utilizado nas escolas brasileiras, 
sendo um dos principais recursos dos professores para a elaboração de suas aulas, bem 
como um dos principais meios de leitura dos estudantes, por meio do qual terão acesso 
aos conteúdos programáticos das disciplinas da educação básica. O livro didático exerce 
um papel de destaque no processo de ensino-aprendizagem, e o conhecimento 
sistematizado nele contido, com suas interpretações dos conteúdos, tem influência sobre 
a formação intelectual e política dos estudantes, ou seja, sua formação cidadã. Por isso, 
as narrativas dos livros didáticos tornam-se uma arena de disputa política, como se 
observa especialmente nos conteúdos das áreas de ciências humanas, com destaque 
para o campo da História. 

 
Tendo como ponto de partida o reconhecimento de que os livros didáticos são 
portadores de um discurso historiográfico específico – e, portanto, produtores e/ou 
veiculadores de certos enfoques que remetem certamente ao campo das 
controvérsias bibliográficas -, entendo que, muitas vezes, os supostos “erros” ou 
“distorções” expressam, de fato, interpretações fundamentadas em vertentes do 
conhecimento histórico, algumas das quais rotuladas como “ultrapassadas” e 
“superadas” por aqueles que reivindicam representar marcos de ruptura 
historiográfica, fundadores de novas interpretações, mais “verdadeiras” ou 
“válidas” do que as consideradas clássicas. Torna-se, pois, fundamental situar a 
produção didática e paradidática no campo dessas polêmicas, a fim de evitar 
análises simplistas que ocultam ou desprezam o caráter político – stricto e lato 
sensu – dos embates teóricos que se processam no campo intelectual, conforme 
tão bem observou Pierre Bourdieu (ENGEL, 2009, p. 329-330).  

 

O livro didático utilizado para esta análise é o volume dois da coletânea História: 
das cavernas ao terceiro milênio - da conquista da América ao século XIX44, para uso no 
segundo ano do ensino médio, do componente curricular História, de autoria de Patrícia 
Ramos Braick e Myriam Becho Mota, publicado pela Editora Moderna. Neste estudo, 
analisaremos o capítulo que trata do processo da Independência do Brasil.  

No geral, a obra aborda o período histórico compreendido como Modernidade, que 
se estende do século XVI ao XIX, com os conteúdos intercalados entre a História Geral, 
História da América e História do Brasil. Esse livro contém 248 páginas, dividido em 16 
capítulos45, organizados de forma variada com imagens; texto; glossário; fragmentos de 
textos acadêmicos e documentais; endereços eletrônicos; boxes: Conversando sobre, 
Trabalhando com fontes, Outras histórias, Texto complementar, É importante lembrar!, 
Aprenda mais, Técnicas de Trabalho e Ampliando. Os exercícios se encontram ao final de 
cada capítulo, divididos em: Explorando o conhecimento, Pensando criticamente, 
Investigando, Decifrando o Enem e Questões de Enem e vestibulares. No suplemento de 
apoio ao professor (manual do professor), há orientações em cada capítulo e no livro 
digital. 

 
44 A obra possui também uma versão em formato de livro digital, no entanto, para este estudo utilizamos a 
versão impressa, em sua terceira edição.  
45 1) A Colonização da América espanhola; 2) A colonização da América inglesa e francesa; 3) Organização 
político-administrativa na América-portuguesa; 4) A economia na América portuguesa e o Brasil holandês; 
5) A mineração do Brasil colonial; 6) Religião e sociedade na América portuguesa; 7) O iluminismo; 8) Das 
Revoluções Inglesas à Revolução Industrial; 9) A Revolução Francesa e o Império Napoleônico; 10) As 
lutas de independência na América; 11) O processo de independência da América portuguesa; 12) O 
movimento operário e o advento do socialismo; 13) As revoluções liberais e o nacionalismo; 14) O governo 
de D. Pedro I e o período regencial; 15) O governo de D. Pedro II; 16) Os Estados Unidos e a América 
hispânica no pós-independência. 
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2.1 Análise do Capítulo 11 - O processo de Independência da América portuguesa 

 
O processo de Independência do Brasil é apresentado no capítulo 11. O texto inicia 

com uma imagem, um fragmento do painel Tiradentes, de Candido Portinari, sobre A 
Inconfidência Mineira, seguido do cordel Manuel Faustino, de autoria de Antônio Vieira, 
sobre a Conjuração Baiana. A contextualização histórica do processo emancipatório é 
iniciada com a abordagem das dificuldades econômicas em Portugal e os movimentos 
contestatórios do domínio português ocorridos em Minas Gerais e na Bahia.  

As autoras destacam esses movimentos separatistas e de insatisfação da colônia 
em relação a Portugal, embora considerem que tais movimentos de conjuração e 
questionamento do domínio português não visavam à independência de toda a América 
Portuguesa, nem reivindicavam a construção de um Estado nacional brasileiro (BRAICK; 
MOTA, 2013, p. 143).  

A obra traz um tópico denominado “Os bastidores da Independência”, onde as 
autoras seguem uma corrente historiográfica que associa o início do processo de 
emancipação política brasileira à transferência da família real portuguesa ao Brasil, com 
todo o aparato burocrático estatal. Essa análise se desdobra na apresentação da 
Insurreição pernambucana de 1817, como exemplo de movimento que contestou o 
crescente privilégio dos reinóis em detrimento da elite agrária, especialmente depois da 
instalação da corte no Rio de Janeiro.  

Assim, o tópico seguinte, “Vai-se a coroa, ficam as cabeças...”, aborda a Revolução 
Liberal do Porto como um movimento contestatório da burguesia lusitana, em razão dos 
prejuízos decorrentes da inversão dos espaços decisórios de poder de Lisboa para o Rio 
de Janeiro, assim como a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido (1815). Esses 
acontecimentos são destacados como impulsionadores da emancipação política do Brasil, 
porque “ao tentar revogar a autonomia conquistada pelo Brasil depois de 1808 e reduzi-lo 
novamente à condição de colônia, as Cortes desencadearam o processo que daria fim ao 
jugo português na América” (BRAICK; MOTA, 2013, p. 148).  

Desse modo, as autoras estabelecem uma ligação direta da Revolução do Porto, 
com as tentativas das Cortes de recolonizar o Brasil, anulando medidas de autonomia 
administrativa e econômica, com a ruptura política. Não apresentam versões mais atuais 
da historiografia que apontam para a diversidade de projetos em disputa naquele 
contexto, que iam desde a defesa da monarquia dual, o rompimento definitivo com 
Portugal e até mesmo a instalação de uma república, havendo apenas uma breve menção 
quando tratam das divergências entre as elites, resultando na constituição de grupos 
partidários à causa brasileira ou à causa portuguesa.   

O sete de setembro é apresentado como a data oficial da independência do Brasil, 
resultante da aliança entre D. Pedro e as elites agrárias, sendo destacada a disputa em 
torno do príncipe regente, com um tópico denominado “um príncipe em leilão”. O 
acontecimento denominado Petição do Fico (Dia do Fico) é lembrado como um episódio 
decisivo, em que o príncipe regente decidiu ficar no Brasil para apoiar a independência. 
Diante da falta de maior problematização sobre esse contexto que resultou na ruptura 
política, essa abordagem pode resultar no reforço da imagem tradicional do príncipe D. 
Pedro como herói da independência. A própria questão da resistência interna, de algumas 
províncias, em relação à independência proclamada no centro-sul do país, não é relatada 
nesse capítulo, e sim no capítulo 14, que trata do governo de D. Pedro I e o período 
regencial.  

É importante considerar uma abordagem que permita ao estudante a construção de 
um pensamento crítico, que desmistifique os “heróis” da história e aponte também as 
participações populares nesse processo. No capítulo, o item sobre a Independência, dá 
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uma ênfase à figura de D. Pedro, tanto no texto escrito como no imagético, destacando 
um retrato do príncipe regente (BRAICK; MOTA, 2013, p. 149). O silenciamento em 
relação à participação popular e a ênfase no protagonismo do príncipe regente, sem um 
maior aprofundamento dos significados e consequências desse elitismo no processo de 
ruptura com a metrópole, dificulta a desconstrução de alguns mitos relativos à 
independência do Brasil, a exemplo do seu caráter de transição pacífica.  

Ao longo do capítulo, as autoras usam diversos recursos gráficos de imagens como 
pinturas, charges e fotografia, além de boxes que exploram conteúdos de literatura e 
fontes documentais, fragmentos de textos historiográficos sobre os indígenas, a cidade do 
Rio de Janeiro e sobre mulheres de Luanda. Esses recursos seguem as orientações dos 
PCN’s e do PNLD (2015) quanto à interdisciplinaridade, apresentando questões que 
podem dialogar com outros campos do conhecimento. No item Atividades, o tópico 
Pensando criticamente procura estabelecer a interdisciplinaridade. A ligação com a 
Filosofia é feita ao propor três questões dissertativas: primeiro, para relacionar o 
movimento da Conjuração Mineira com os ideais iluministas; segundo, para analisar uma 
charge sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil, explicando o que essa 
charge satiriza, e por fim, ler e interpretar um fragmento de texto sobre a questão 
indígena. Na ligação com a Língua Portuguesa, solicita aos estudantes que criem um 
poema, cordel ou música sobre o processo de independência do Brasil. Tem ainda a 
conexão com a Biologia, por meio da elaboração de um cartaz ou painel com informações 
coletadas do site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  

Segundo os PCNs, o caráter interdisciplinar não está nas possíveis associações 
temáticas entre distintas disciplinas que, na verdade, costumam originar apenas 
integrações e/ou ações multidisciplinares, mas em uma prática docente comum na quais 
diversas disciplinas mobilizam, por meio da associação ensino-pesquisa, múltiplos 
conhecimentos e competências, gerais e particulares, de modo que cada disciplina dê a 
sua contribuição para a construção de conhecimentos por parte do educando, com 
finalidade de desenvolver de modo pleno sua autonomia intelectual (BRASIL, 2000).  

No final do livro, no boxe Ampliando, na página 244, aparecem sugestões de 
leituras, filmes e site. As leituras indicadas são sobre a transferência da corte portuguesa 
para o Brasil, nas obras Rio de Janeiro: capital do reino, de Ilmar Rohloff de Mattos e 
outros autores, publicado pela editora Atual em 1995; e A viagem marítima da família real: 
a transferência da corte portuguesa para o Brasil, de Kenneth Light, publicado pela editora 
Zahar em 2008. Os filmes sugeridos foram Carlota Joaquina, princesa do Brasil, dirigido 
por Carla Camurati, lançado em 1995, em que retrata a chegada da família real 
portuguesa no Brasil de “maneira bem-humorada e irônica”; e Os Inconfidentes, dirigido 
por Joaquim Pedro de Andrade, lançado em 1973, em que retrata a Conjuração Mineira. 
O site indicado foi do Museu Paulista (www.mp.usp.br), também conhecido como Museu do 

Ipiranga,  que tem exposições dedicadas ao período da Independência do Brasil.  
Sobre a historiografia da Independência que consta nas Bibliografia final desse livro 

didático, têm-se as seguintes obras que abordam a Independência do Brasil: História da 
América Latina (1998), organizado por de Leslie Bethell, no entanto, não identifica se é o 
volume III, que trata da independência até 1870; A construção da ordem: a elite política 
imperial (1981), de José Murilo de Carvalho; Da monarquia a República: momentos 
decisivos (1985), de Emília Viotti da Costa; Revoltas, motins, revoluções: homens livres 
pobres e libertos no Brasil do século XIX (2011), organizado por Mônica Duarte Dantas; 
História Geral da Civilização Brasileira, Tomo II, O Brasil Monárquico (1972), segundo 
volume, “Dispersão e Unidade, que aborda o período regencial e as províncias no 
contexto da independência; Brasil em Perspectiva (1976), organizado por Carlos 
Guilherme Mota, no qual apresenta um capítulo sobre a Independência.  

http://www.mp.usp.br/
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As autoras não utilizaram as coletâneas sobre independência citadas na primeira 
parte deste estudo, como Jancsó (2005) e Malerba (2006), que fazem um balanço 
atualizado, amplo e lançam novas bases para o tema já tão visitado, ainda que complexo 
e desconhecido em muitos aspectos. 
 
 
2.2 . Suplemento de Apoio ao Professor 
 

Sendo impossível estudar o conteúdo total da história humana, sabe-se que toda 
organização de conteúdos programáticos opera por seleção, fundamentada em noções 
cultural e historicamente estabelecidas, podendo fazer certas comparações e assinalar 
algumas direções (BRASIL, 2000). Os capítulos dos livros didáticos trazem esse esforço 
de síntese para condensar os conteúdos em uma linguagem acessível ao nível escolar 
dos estudantes. O livro do professor recebe um material suplementar, para ajudá-lo nesse 
processo do ensino aprendizagem, com maiores esclarecimentos, sugestões de 
atividades e textos complementares. 

A parte analisada do Suplemento de Apoio ao Professor, relativa ao capítulo 11 
sobre o processo de independência do Brasil, apresenta os objetivos relacionados aos 
conteúdos, traz mais algumas imagens que podem ser utilizadas para as atividades de 
aprendizagem, bem como textos da historiografia atual. No entanto, as referências desses 
textos não constam na bibliografia ao final da obra. 

As autoras apresentam no Suplemento a ênfase que deram aos movimentos 
contestatórios ao domínio português, a exemplo das Conjurações Baiana e Mineira, a 
Insurreição Pernambucana, destacam ainda a transferência da Corte portuguesa para o 
Brasil, com seu significado para as mudanças socioeconômicas e políticas ocorridas, 
especialmente na quebra do exclusivismo comercial. Para tanto, apresentam um 
fragmento do texto de Caio Prado Júnior, na obra Evolução política do Brasil, em que o 
historiador marxista defende uma nova cronologia para considerar a emancipação 
política, contando de 1808 com a vinda da família real.  

Sobre a forma como ocorreu a ruptura política, as autoras enfatizam “as 
articulações no interior da elite luso-brasileira”, e que a Independência “formalizada em 
1822, foi conduzida por um herdeiro da dinastia de Bragança, D. Pedro”, com a 
manutenção da monarquia constitucional. Essa tônica serve para frisar o contraste com 
os movimentos emancipacionistas que precederam ao desfecho político de 1822, em que 
havia a defesa de formação de um governo republicano. Assim como no capítulo do livro 
didático, o Suplemento também não enfatiza as lutas populares nesse contexto, suas 
expectativas e diferentes leituras desse processo, o que pode conduzir a uma 
interpretação que naturaliza a liderança das elites e dos “grandes homens” na condução 
dos processos históricos.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Na atualidade, mesmo diante das inúmeras possibilidades oferecidas por meio das 
tecnologias digitais de informação e comunicação, do acesso aos conteúdos em diversas 
mídias, o livro didático ainda ocupa um lugar de destaque no processo de ensino 
aprendizagem dos(as) estudantes brasileiros(as). A política nacional de distribuição de 
livros didáticos para as escolas públicas de todo o Brasil movimenta um mercado 
milionário em torno desse produto cultural. Ainda é por meio do livro didático que os 
estudantes chegam a maior parte dos conhecimentos que adquirem sobre a História, por 
exemplo. Assim, a produção do livro escolar deve ser realizada com bastante cautela para 
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que o estudante, principal beneficiado com o material, possa usufruir dos conteúdos nele 
contidos para exercer de forma consciente sua cidadania. 

É importante destacar o caráter complexo do livro didático, que para além de sua 
função pedagógica, é uma mercadoria, com vários interesses perpassando sua 
construção. Existem várias transações na escolha desse material didático, e o PNLD 
auxilia o docente no ato da escolha, enquanto os PNCs orientam os objetivos a serem 
alcançados, a partir dos conteúdos nele contidos.  

Conforme os PCNs, a Independência do Brasil é um exemplo a ser pautado como 
item importante do conteúdo programático do livro didático. No entanto, os PCN’s criticam 
a forma como esse conteúdo vem sendo ensinado, apenas por suas conexões causais 
com um conjunto de acontecimentos políticos imediatamente antecedentes, distribuídos 
em sequência linear, como se a própria sequência cronológica refreasse, em si mesma, a 
força explicativa. Esse arranjo se pauta em uma noção de processo histórico como 
mudança linear, que aponta os acontecimentos singulares ou particulares, o que resulta 
em um conhecimento fragmentado (BRASIL, 2000). 

Dessa forma, os PCNs do Ensino Médio, que vigoraram na política educacional 
brasileira até 2018, até serem substituídos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), serviram como orientação para a escolha e produção dos conteúdos. Dessa 
forma, a proposta dos PCN’s para se pensar a Independência do Brasil seria considerar 
sua inserção na estrutura de desenvolvimento do capitalismo mundial a caminho da 
internacionalização da economia, na conjuntura da instauração dos Estados nacionais, 
apontando o potencial explicativo desse conceito para a apreensão das relações 
internacionais (formação de blocos econômicos) e das dificuldades que se põem para a 
cidadania (participação política e poder efetivo de influenciar as decisões de Estado; as 
identidades nacionais, étnicas e mundiais) e diferentes questões do mundo 
contemporâneo. Essa abordagem serve para que o estudante possa perceber que ser 
cidadão no Brasil Imperial é diferente do que é ser na atualidade (BRASIL, 2000). 

O tema da independência do Brasil no livro didático analisado propõe uma 
abordagem crítica, por meio da historiografia utilizada, de diversos recursos didáticos e 
atividades que estimulam a pesquisa interdisciplinar. No entanto, mesmo dialogando com 
historiadores que propiciaram uma revisão crítica do processo de independência, 
alargando sua interpretação, a exemplo dos trabalhos de Emília Viotti da Costa e José 
Murilo de Carvalho, o capítulo não apresenta versões mais recentes com suas novas 
dimensões e multiplicidade de temáticas, possibilitando aos estudantes conhecerem os 
múltiplos olhares sobre o processo de independência.  

A abordagem do capítulo poderia propor maiores reflexões, com a inserção de 
questionamentos sobre os significados da independência, sobre a construção da data do 
sete de setembro como data magna da independência, sobre essa data cívica não 
empolgar sua população, restringindo-se a um desfile militar, assim como seus usos 
ideológicos. O capítulo poderia dar um maior destaque a uma reflexão sobre quem se 
beneficiou com a Independência nos moldes em que esta se concretizou, se foi o povo ou 
a elite agrária com seu apoio a D. Pedro I, quais as mudanças ocorridas que poderiam 
enquadrar o Brasil como um país Independente, haja vista a permanência da extrema 
desigualdade social, a continuidade da escravidão, a exclusão política das camadas 
populares, a dependência econômica da Inglaterra e a manutenção de um português a 
frente do novo país.  

A outra crítica feita a esse capítulo diz respeito a não inserção do conteúdo das 
lutas pela independência, o qual será apresentado somente no capítulo 14 sobre o 
governo de D. Pedro e o período regencial, com o título “Resistências internas à 
independência”. Consideramos que esse debate, com a ênfase no conflito, teria maior 
articulação no capítulo sobre o processo de independência, propiciando a desconstrução 
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de que esse processo foi pacífico, sem derramamento de sangue, como se houvesse uma 
unidade de sentimento em relação à independência, tese criticada pela atual 
historiografia. 

Por fim, consideramos que a criação de “heróis” da história deve ser combatida nos 
livros didáticos, o que pode ser feito contemplando em suas abordagens a memória 
histórica e as diferentes identidades políticas, com destaque para consciência política das 
camadas populares envolvidas no processo de Independência do Brasil, o que contribui 
para desconstruir alguns mitos presentes na historiografia e nos livros didáticos relativos a 
esse processo, especialmente aqueles relacionados à participação dos setores populares 
como simples massa de manobra, agindo sem propósitos e sem consciência política e 
que se rebelavam para gerar baderna e desordem da ordem vigente. Na realidade, esses 
setores subalternos estavam em busca de melhores condições de vida, reagindo à 
opressão e jugo em que se deparavam. 

Nesse sentido, embora o capítulo em análise demonstre uma tentativa de não se 
limitar a apenas uma visão dos fatos, fazendo com que o estudante compreenda que a 
História não se limita a uma única “verdade”, conforme orienta os PCNs, ainda contém 
algumas omissões, especialmente em relação ao protagonismo das camadas populares 
no processo de Independência do Brasil. O Suplemento de Apoio ao Professor tem boas 
articulações com os temas do livro didático, mas poderia propor um maior debate dos 
temas da história local, para a realização de atividades, haja vista que o livro didático, por 
várias razões, não dá conta de desenvolver toda essa temática.  

O tema da Independência do Brasil precisa ser repensado nos manuais didáticos, 
com abordagens que proponham reflexões com o presente e que problematizem melhor 
os significados desse processo, a fim de que os estudantes compreendam que não existe 
uma única versão dos fatos com uma explicação que seja definitiva, e que o projeto 
vencedor em determinado contexto histórico não era o único em disputa.  
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TEORIA PÓS-ESTRUTURALISTA E EDUCAÇÃO: A ANÁLISE DA PÓS-

MODERNIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NO CAMPO EDUCACIONAL (FORMAL) 
 

Eduardo Nunes Jacondino 46 
Maria Eloize Kisel Araújo47 

 
 

Resumo: O presente artigo, elaborado enquanto síntese, é fruto das leituras e dos 
encontros mensais ocorridos na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
Campus de Francisco Beltrão, por conta do projeto de pesquisa: Teoria pós-estruturalista 
e educação: A análise da pós-modernidade e suas implicações no campo educacional 
(formal), que ocorreu entre os anos de 2018 e 2019. O objetivo do projeto foi o de nos 
apropriarmos do olhar advindo dos autores da escola pós-estruturalista (notadamente do 
filósofo Michel Foucault), identificando as relações que se estabelecem entre as 
mudanças sociais/culturais pelas quais as sociedades contemporâneas têm passado e as 
imbricações destas mudanças nos meios educativos.  

 
Palavras-chave:  Pós-estruturalismo, Michel Foucault, Educação.  

 
Introdução 

  
 O projeto “Teoria pós-estruturalista e educação: A análise da pós-modernidade e 
suas implicações no campo educacional (formal)”, iniciou-se em junho de 2018, com 
periodicidade de um ano. Neste ínterim ocorreram indicações de leituras de obras de 
autores como Michel Foucault – autores que trabalharam/trabalham sob a perspectiva 
pós-estrutrulista - e encontros mensais na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Campus de Francisco Beltrão. 

O projeto, coordenado pelo professor, Doutor, Eduardo Nunes Jacondino, tornou-
se possível através do interesse demonstrado por alunos da UNIOESTE, especialmente 
do Curso de Pedagogia e do Mestrado em Educação, que tiveram aulas com o professor 
sobre o pós-estruturalismo.  

Os encontros começaram por meio da leitura da obra: Foucault e a Educação, de 
autoria de Alfredo Veiga-Neto.  

Nesta obra foram apresentadas, resumidamente, as três fases da obra de Michel 
Foucault: a arquealógica, que se ocupa da produção dos saberes; a genealógica, que 
perpassa os regimes disciplinares e vem acompanhada da obra Vigiar e Punir, que, em 
virtude do contexto histórico brasileiro envolto pela ditadura militar, nos anos de 1980, se 
tornou a primeira obra conhecida, no Brasil, do autor - notadamente no campo 
pedagógico; e a fase da ética, em que o autor recorre aos gregos para “traçar a 
genealogia da ética ocidental, investigando como se dá a relação de cada um consigo 
próprio” (VEIGA-NETTO, 2016, p.79). 

A partir da apresentação dos enfoques analíticos que coordenariam nossas leituras 
e debates – notadamente as distintas fases da obra do filósofo Michel Foucault – 
especialmente voltados a segunda e terceira fases (genealógica e da ética) - e a partir 
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das leituras iniciais acerca do pensamento do filósofo, iniciaram-se os trabalhos 
desenvolvidos no projeto. Alicerçados nas leituras e posteriores debates desenvolvidos, 
notadamente, sobre a microfísica do poder e sobre os aspectos positivos e negativos que 
envolvem o poder, realizamos a articulação entre esses conceitos e a educação.  

 
 

Estruturalismo, pós-estruturalismo, modernidade, pós-modernidade 
    
 
O texto que apresentamos segue leituras chamadas de pós-estruturalistas. 

Notadamente advindas do pensamento de Foucault. 
Pelo fato de ocorrerem, por vezes, confusões entre os termos pós-estruturalismo e 

pós-modernidade; bem como entre os termos estruturalismo e modernidade entendemos 
que cabe uma elucidação dos mesmos, antes de especificarmos as premissas pós-
estruturalistas. 

Para Michel Peters (2000), o estruturalismo, mais especificamente o estruturalismo 
Francês elevou-se, entre os anos 50 e 60, ao status de metaparadigma transdisciplinar, 
uma vez que buscou integrar as ciências humanas e sociais, com base na crença da 
centralidade da linguagem na vida cultural e social humana, considerada como sistema 
semiótico ou como sistema de significação auto-reflexiva (Idem: 10).   

 Deste modo, o estruturalismo corresponde a correntes de pensamento sobre o 
social que, entre os séculos XIX e a primeira metade do século XX, dominaram o 
‘espectro’ teórico/interpretativo, no mundo ocidental.  

As teorias e os respectivos autores estruturalistas (como os positivistas, os 
funcionalistas, os marxistas), de certo modo, comungaram/comungam de algumas 
premissas.    

De que existem Leis de funcionamento do social, e que por meio da ‘descoberta’ 
destas leis podemos explicar a lógica que perpassa as estruturas (os sistemas) sociais.  

De que existe uma lógica histórica que tende a levar as sociedades de estágios 
menos evoluídos para estágios mais evoluídos; ou de que há um ‘fim histórico’ passível 
de ser alcançado. De que os sistemas sociais (as estruturas) são autorreferentes. 
Possuem uma lógica interna.  

Cabe ressaltar que essas premissas foram desenvolvidas dentro de contextos 
sociais caracterizados pela crença na razão e na ciência, enquanto motores de 
desenvolvimento econômico social. Também em contextos caracterizados pela presença 
dos modernos Estados-nação, com seus aparatos técnico-administrativos engajados em 
promover o bem-estar da população – e o fizeram, com relativo sucesso, em lugares 
como a Europa.    

Todavia, a partir da ocorrência duas guerras mundiais, no século XX – que 
acontecem justamente na Europa. Da guerra fria, por meio da qual EUA (defendendo o 
bloco capitalista) e URSS (defendendo o bloco comunista) dividem o mundo, sob o seu 
controle. Da posterior derrocada do bloco comunista. Da ocorrência dos movimentos de 
libertação, de países que haviam sido colonizados – que ocorrem na segunda metade do 
século XX. Dos movimentos pelos direitos civis (que ocorrem em países como os EUA, a 
partir do movimento negro). Das mudanças comportamentais advindas da ‘revolução 
sexual’ - fomentada pelo movimento hippie e pela invenção da pílula contraceptiva.  

Diante destas transformações – caracterizam um tempo histórico que passa a ser 
chamado de pós-moderno, ou da modernidade tardia - o pós-estruturalismo surge como 
resposta filosófica específica diante do estruturalismo. Resposta motivada, 
principalmente, pelos trabalhos de Friedrich Nietzsche e de Martin Heidegger, os quais se 
voltam contra as pretensões científicas do estruturalismo.  
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Nesse sentido, o pós-estruturalismo se caracterizaria pela rejeição diante das 
grandes narrativas e também pela compreensão da realidade enquanto conjunto de 
fragmentos desconexos, pela redução da história a um conjunto de estilos de narrativa e 
pela insistência dos efeitos desintegradores deste processo por sobre os sujeitos.   

Assim, a importância da filosofia de Nietzsche, ao não supervalorizar a questão do 
poder, como Marx; nem a questão do desejo, como Freud, foi fundamental para o advento 
do pós-estruturalismo. Perpassa, desde então, a questão do ‘descentramento’ da 
estrutura, do significado transcendental e do sujeito soberano, por meio da crítica da 
metafísica e, especialmente, da crítica dos conceitos de ser e de verdade.  

Alia-se a este movimento intelectual a crítica efetuada por Freud da questão da 
auto presença, da consciência, do sujeito, da auto identidade e da auto proximidade ou da 
auto possessão; bem como a crítica de Heidegger acerca da metafísica, da determinação 
do Ser como presença.   

Se o humanismo tendia, como um motivo central do pensamento liberal europeu, a 
colocar o ‘sujeito’ no centro da análise e da teoria, vendo-o como a origem e a fonte do 
pensamento e da ação, e se o estruturalismo via os sujeitos como simples portadores de 
estruturas; o pós-estruturalismo vai dar continuidade, de variadas formas, a essa 
compreensão estruturalista acerca do sujeito. Todavia, concebendo-o em termos 
relacionais, como um elemento governado por estruturas e sistemas.   

Daí as críticas às diversas construções filosóficas do sujeito: o sujeito cartesiano-
kantiano; o sujeito Hegeliano e fenomenológico; o sujeito do existencialismo; o sujeito 
coletivo marxista. Encontramos a influência do pós-estruturalismo na sociologia de 
autores como Zygmunt Bauman e de Arry Smart. Para Peters,   

  
[...] a redescoberta estruturalista de Freud e Marx, juntamente com a recuperação 
de Nietzsche feita por Heidegger, preparou o palco para a emergência do pós-
estruturalismo, visto como uma resposta distintivamente filosófica ao 
privilegiamento das ciências humanas que caracterizou o trabalho dos 
estruturalistas (SCHRIFT, 1995, p. 4 apud PETERS, 2000, p. 10).   

  
 
De todo modo, para Peters, a genealogia do pós-estruturalismo francês deve ser 

compreendida, em parte, por suas filiações com o pensamento de Nietzsche. Em 
particular na sua crítica da verdade e na ênfase que deu à pluralidade da interpretação; 
na centralidade que concebeu em relação ao estilo, visto como crucial, tanto filosófica 
quanto esteticamente, para que cada um se supere, em um processo de perpétuo 
autodevir. Também foi relevante a importância dada ao conceito de vontade de potência e 
suas manifestações como vontade de verdade e vontade de saber, as quais se 
desdobram na obra de autores como Michel Foucault.   

Esses temas filosóficos foram assumidos, adotados e experimentados pelos pós-
estruturalistas franceses sob novas e estimulantes formas. Foucault, por exemplo, 
desenvolveu a genealogia nietzscheana como uma forma de história crítica que resistiu à 
busca por origens e essências, resistiu às tendências universalizantes da filosofia 
moderna, ao pensamento binário, a fim de privilegiar os ‘jogos da vontade de potência’ 
contra o ‘trabalho da dialética’.   

A ênfase, neste sentido, recai no significado como uma construção ativa, 
radicalmente dependente da pragmática do contexto. Questionando a suposta 
universalidade das chamadas ‘asserções de verdade’. Foucault via a verdade como o 
produto de regimes ou gêneros discursivos, com seu próprio e irredutível conjunto de 
regras (construindo sentenças ou proposições bem formadas).   
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Enfim, segundo Peters, seguindo Nietzsche, os autores do pós-estruturalismo 
francês, notadamente, questionaram o sujeito cartesiano-kantiano humanista, ou seja, o 
sujeito autônomo, livre e transparentemente autoconsciente, que é tradicionalmente visto 
como a fonte de todo o conhecimento e da ação moral e política.   

Em contraste, e seguindo a crítica da filosofia liberal também efetuada por 
Nietzsche, eles descrevem o sujeito em toda sua complexidade histórica e cultural, um 
sujeito ‘descentrado’ e dependente do sistema linguístico; um sujeito discursivamente 
constituído e posicionado na intersecção entre as forças libidinais e as práticas 
socioculturais. O sujeito é visto, em termos concretos, como corporificado. Um ser 
temporal, que chega, fisiologicamente falando à vida e enfrenta a morte e a extinção 
como corpo. Ser que é infinitamente maleável e flexível, estando submetido às práticas e 
às estratégias de normalização e individualização que caracterizam as instituições 
modernas.  

Estas leituras localizam o sujeito (e o social) a partir da configuração de diferentes 
olhares/discursos, e saberes, advindos de vários campos: científico, acadêmico, midiático, 
religioso, etc. Estes acabam por se consubstanciar em práticas institucionais que 
constroem, por sua vez, procedimentos próprios denominados de regimes disciplinares, 
com suas normas e regras de normalização, em grande medida distanciadas dos ideais 
preconizados pelos metadiscursos, tais como o discurso jurídico.  

O sujeito, compreendido como corporificado e maleável, e estando submetido às 
práticas discursivas e não-discursivas, é fabricado. Notadamente pelas instituições 
modernas, tais como a escola. Por isso, a necessidade de se estudar sobre este 
processo. E de se pensar: Quais sujeitos estamos fabricando? Que relação estamos 
estabelecendo, mediando a relação institucional com outros sujeitos, com o poder? Com a 
disciplina que, por exemplo, se requer nas salas de aula?  

  
 
Sujeito, poder e educação: leituras a partir de Michel Foucault 

 
 
Seguindo essa linha de pensamento, entende-se que a formação dos sujeitos 

abarca, nas escolas, para além dos conteúdos e disciplinas abordados em sala de aula, 
as práticas que o sujeito realiza de si para consigo mesmo ou com a ajuda de outros. 
Essas práticas se tornam possíveis em virtude das relações de poder que permeiam as 
relações humanas. Pois toda relação social é uma relação de poder. Inclusive as relações 
que se estabelecem nas escolas.    

Deste modo, é fundamental que nos reportemos ao poder, tal qual o fizemos 
acima, como relações de poder, pois poder não é algo que se possa possuir. Portanto, 
não é algo – uma substância – que esteja com alguns e não com outros. Que esteja 
localizado somente em determinada instituição (como o Governo/Estado ou uma grande 
corporação) ou grupo de pessoas, seja por conta de sua posição profissional, política, 
econômica. O poder perpassa as relações sociais/individuais.  

Essas relações são assimétricas, claro, mas não impedem os indivíduos/grupos de 
se manifestarem. Relações, permeadas pelo poder, que instituem maneiras de se 
relacionar com os outros e consigo próprio. E que criam formas de resistência, pois “lá 
onde há poder, há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se 
encontra em posição de exterioridade em relação ao poder” (FOUCAULT, 1988, p.91). 

Pode-se compreender a questão do poder, em Foucault, a partir de três premissas, 
desenvolvidas pelo autor em sua microfísica do poder: 1. O poder está em todos os 
lugares, e não apenas nas grandes corporações ou no Estado. Por isso, a análise 
microfísica. Ele não está apenas na esfera macrossocial – jurídica, econômico, religiosa – 
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pois toda relação social é relação de poder. 2. O poder não se exerce de modo negativo 
(quando o faz, segundo Foucault temos a dominação). Ou a violência. Para Foucault o 
poder atua de forma positiva. Produzindo discursos e práticas. Instigando desejos. 
Conformando corpos e atitudes. O poder é o que produz os sujeitos 3. Poder e saber (as 
diversas formas de conhecimento que circulam no tecido social) tendem a se 
complementar, pois “o saber é elemento condutor do poder, é correia transmissora e 
naturalizadora do poder” (VEIGA-NETO, 2016, p.117). 

Ainda, é necessário que se faça a distinção entre poder e violência, pois não se 
trata da mesma coisa.  Poder se refere a “uma ação sobre ações” (VEIGA-NETO, 2016, 
p.116), enquanto que a violência se refere a uma “ação violenta que age apenas sobre 
um corpo, que age diretamente sobre uma coisa, submetendo-a e a destruindo” (VEIGA-
NETO, 2016, p.116). 

Deste modo, onde há poder não há violência. Ou, ainda, a violência é o excesso do 
uso do poder. Extrapolando os limites éticos que equilibram, mesmo que diante de 
condições assimétricas, qualquer relação social.  

Entendemos como importante trabalharmos com conceitos como poder (em suas 
diferentes perspectivas), pois vivemos, na educação, um cenário demarcado pela perda 
paulatina da autoridade dos professores. Mas não só dos professores. A perda da 
autoridade atinge, nas sociedades atuais, também os pais, os policiais, etc. Tradicionais 
figuras de autoridade. Isso se deve, por vezes, ao fato destas figuras atuarem de forma 
autoritária, contrariando o exercício, este sim legítimo, de sua autoridade. Ou, por outro 
lado, por entenderem que qualquer forma de exercício de autoridade é, na verdade, uma 
prática autoritária.  

Essa confusão conceitual tem implicações práticas. Por esse motivo, trouxemos 
algumas diferenciações importantes, relacionadas a questão do poder. E partimos da 
Ciência Política como forma de fazê-lo. Pois desde as primeiras análises acerca do poder, 
feitas por esta Ciência Social, aparecem conotações positivas e negativas acerca do 
poder.  

Formas positivas de uso do poder (Ciência Política):  
 

• Influência: Provocar o comportamento dos outros, por meio do 
exemplo.   

• Persuasão: Influenciar o comportamento dos outros, por meio 
de argumentos explicitamente colocados.  

•  Autoridade: A autoridade se exerce a partir do exemplo e do 
respeito, da admiração, obtida por meio da competência ou das habilidades 
que se adquire.  

Formas negativas de uso do poder (Ciência Política): 

• Coerção/coação: A coerção se caracteriza pela imposição do 
medo, da chantagem, da ameaça do uso da força, para obter dos demais o 
que se quer.  

• Força/Violência: Se caracteriza pelo excesso do uso do poder. 
Impedindo o(s) outro(s) de se manifestar(em).  

• Manipulação: Forma de exercício do poder por meio da qual 
se esconde as reais intenções, relacionadas a ação dos demais.  

 
Cabe salientar que em Foucault existe uma análise minuciosa acerca do exercício 

do poder, na modernidade. O que o autor faz a partir da obra: Vigiar e punir. Nesta obra o 
autor nos informa que com o capitalismo temos a instauração de uma nova forma de 
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exercício do poder, o poder disciplinar. Não mais o poder de soberania, encontrado na 
figura dos Reis, dos Monarcas. 

O poder disciplinar, ou o que o autor chama de regimes disciplinares, são formas 
específicas de uso do poder que se capilarizam pelo tecido social, a partir do capitalismo. 
Por meio da anátomo política, ou a forma como o poder atua sobre cada indivíduo, 
esquadrinhando o corpo de cada um, por meio do controle do tempo, do espaço, do 
comportamento. Também por meio da biopolítica, ou do controle das populações (grupos 
sociais), a partir do uso da estatística e das políticas sociais, políticas públicas, 
desencadeadas pelos Estados Nação. 

Os regimes disciplinares seriam formas de exercício do poder que fabricariam os 
corpos/comportamentos, atuando no nível dos procedimentos institucionais e a partir de 
uma gama de saberes que circulam nestas instituições. “Do que resultam formas 
particulares tanto de estar no mundo – eixo corporal - quanto de cada um conhecer o 
mundo e nele se situar – no eixo dos saberes” (VEIGA-NETO, 2016, p. 71).  

Os instrumentos desses mecanismos de poder, disciplinar, segundo Foucault 
encontrar-se-iam na vigilância hierárquica, na sansão normalizadora e no exame. 

Enquanto a vigilância hierárquica coloca o controle enquanto economia do poder, 
ou seja, enquanto mecanismo que chega a todo e qualquer cidadão, por meio de recursos 
tais como as câmeras, os cartões e os equipamentos tecnológicos; a sansão 
normalizadora impõe sansões ou recompensas diante das ações dos indivíduos; e o 
exame identifica, por meio do acompanhamento institucional dos indivíduos, cada um dos 
seus passos.        

Foucault não nega que as relações sociais possam se manifestar por  meio da 
violência ou da dominação. Formas negativas, podermos afirmar, segundo ele, de 
exercício do poder. No entanto, o autor nos alerta para o fato de que devemos tomar 
cuidado com a concepção tradicional (Platônica) sobre o poder. Pois esta visão analisa o 
poder como algo eminentemente ruim, como se fosse algo de desumaniza, que oprime, 
que “diminui” os indivíduos.   

Esta mesma linha de pensamento (Platônica) entende que o conhecimento seria 
uma das únicas formas de se combater o poder. Uma das ferramentas que nos ajudaria a 
nos “libertarmos” do jugo do poder. 

Foucault vai afirmar que o poder não age de forma negativa. Impedindo. 
Mistificando. Enganando. Oprimindo. Impedindo. Ao contrário, afirma que as formas de 
exercício do poder se instituem por meio da instauração de práticas que formam sujeitos. 
Que os impulsionam. Que os fabricam. Com o apoio de saberes (conhecimentos) que são 
desenvolvidos e atualizados, adaptados, no interior das instituições sociais (famílias, 
fábricas, empresas, escolas, manicômios, presídios, etc). Por isso, em Foucault, poder e 
saber não se contrapõem. Mas se retroalimentam.  

Nas escolas, por exemplo, temos o saber pedagógico, o saber psicopedagógico e 
outros, permeando as relações que se estabelecem nestes ambientes. E é por meio do 
exercício das práticas rotineiras, nas escolas, referendadas por estes saberes que 
professores, pedagogos e diretores de escola atuam. Exercendo influência, poder, por 
sobre os alunos e entre si.  

Esse exercício de poder é permanente, contínuo. E é referendado pelos saberes 
que cada um carrega e exerce no interior das escolas. Não é um poder negativo. O 
trabalho do professor, querendo ensinar o aluno, não é um ato ruim, negativo. Ao 
contrário, é um ato positivo e que “fabrica” um sujeito aprendente. Um aluno que passa, 
então, a ter acesso a novas formas de conhecimento. A novas práticas. Um indivíduo que 
passa a ser sujeitado por práticas institucionais que almejam torna-lo um sujeito 
consciente, autônomo, trabalhador, etc.  
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   Os sujeitos são fabricados no interior das instituições, a partir dos saberes que 
circulam nestes ambientes. E as práticas ali instituídas referendam exercício de poder. 
Ninguém escapa disso, segundo Foucault. Mas isso não é algo “terrível”, justamente 
porque, em Foucault, as formas de exercício do poder são, em grande medida, positivas. 
São impulsionadoras de ações. São o que fabricam os sujeitos numa ou noutra direção. E 
isso tem a ver com os regimes disciplinares. Pois são as disciplinas que formam os 
sujeitos. Sem disciplinas, rotinas, saberes e poderes em ação não há produção de 
sujeitos.  

Temos, deste modo, uma ressignificação do conceito de poder, a partir de 
Foucault. Que mostra que os professores “devem” se utilizar, sem medo, de suas 
prerrogativas funcionais/profissionais. Que ao fazerem isso, estarão, sim, exercendo 
poder por sobre os demais (alunos, demais colegas, etc), mas que isso não é algo 
negativo. É algo positivo. Negativo seria deixarem de exercer sua autoridade (e não 
autoritarismo), pois ao fazerem isso deixariam os alunos reféns de outras práticas 
disciplinares e de outros saberes (advindos das redes sociais, dos meios de 
comunicação, etc) que também exercem uma influência, um poder, por sobre esses 
alunos. Por vezes, subjetivando essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, numa 
direção não desejada pela Família e pela Escola.      

Essa relação entre o pensamento Foucaultiano e a educação trouxeram algumas 
reflexões sobre temas como o da autoridade a ser exercida pelos professores, nas salas 
de aula. Bem como a importância da disciplina como elemento formador de 
subjetividades. De sujeitos.  

Autoridade e disciplina são conceitos chaves para repensarmos a prática docente 
no atual cenário educacional brasileiro. Isto porque são conceitos desgastados e, em 
grande medida, analisados sob um viés equivocado. Como limitantes e limitadores das 
ações humanas. Como impeditivos da emancipação humana.  

Foucault nos mostra que poder e disciplina, ao contrário desta visão tradicional, 
são o que move, o que produz os sujeitos. Sempre numa determinada direção, almejada. 
Contingencial. Histórica. Dependente da capacidade dos próprios homens, no sentido de 
criarem e se utilizarem de suas ferramentas, de suas tecnologias sociais, como modo de 
atingirem a cada um dos indivíduos inseridos nos processos/instituições sociais (escolas, 
empresas, prisões, etc).  

  
 
Conclusão 

  
 A pesquisa desenvolvida retratou, dentre outras questões, a analítica do 

poder em Michel Foucault. Mostrando, ainda, algumas correlações possíveis, a partir 
dessa leitura, com o campo da atuação profissional de professores. Tais como o que é 
possível fazer a partir de conceitos como poder (a partir de uma microfísica do poder) e 
disciplina.     

O projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), retratado por meio do presente artigo, ampliou as reflexões acerca de 
questões sociais e pedagógicas (o como atuar em sala de aula), abrindo espaço para 
novas interpretações acerca da sociedade e, mais especificamente, acerca do campo da 
educação.    

Reflexões que puderam ser sintetizadas – e serão retratadas aqui – de modo a se 
contribuir, especialmente com os docentes que tenham interesse em abordar, a partir de 
uma perspectiva pós-estruturalista, determinados temas sociais/educacionais. 
Especialmente o tema do poder, da autoridade e das disciplinas.    
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O TEMA DO PODER NAS CIÊNCIAS SOCIAIS - A CIÊNCIA POLÍTICA 

 
Diferença entre política: ação governamental, e ciência política: estudo da política. 

Ex: formas de governo, sistemas representativos (voto), partidos políticos, etc.  
O objeto de estudo da ciência política é o poder (as relações de poder entre o 

estado e a sociedade civil) 
Poder (do latim potere) é, literalmente, o direito de deliberar, agir ou mandar. 

Relação que se dá entre os homens (mulheres), que são sujeitos e objetos do poder. Ex: 
Pai sobre os filhos, professores sobre os alunos, governos sobre os cidadãos, etc. Mas a 
Ciência Política se ocupa das relações de Poder tomadas a nível de Estado – 
macroestruturais. 
 

Características do Poder: 
 
Para haver poder é preciso que haja intenção (vontade concretizada) de alguém, 

no sentido de provocar o comportamento de outrem; ou que haja interesse (vontade) em 
produzir o comportamento de outrem. Para que haja poder é preciso, também, que o 
comportamento de B (ou seja, de quem sofre os efeitos do poder), seja voluntário 
(embora nem sempre livre. Ou seja, não pode ser mediado pela violência física). 

Poder e força física (violência) são coisas opostas. 
 
Mas o que faz com que a capacidade de determinar o comportamento dos outros 

se exerça? 
 
1) Em primeiro lugar, os recursos utilizados (que devem estar adequados ao lugar, 

instituição, para que tenham eficácia).  Ex: No meio acadêmico o recurso mais adequado 
para o exercício do poder é o conhecimento. 

2) Em segundo lugar, é preciso que se saiba (que se tenha habilidade) e ou que se 
queira usar os recursos no sentido do exercício do poder.  

3) É Preciso, ainda, que os valores de B (de quem recebe os efeitos do poder), se 
coadunem com os interesses de A (de quem exerce o poder).  

 
Formas de exercício do Poder que mantém relações conflitivas no início e no fim: 
 
Coerção: A obtém a obediência de B através de sanções, ameaça de privações. 

Força ou violência: A obtém a obediência de B eliminando as alternativas deste. 
Manipulação: A determina o comportamento de B sem explicitar suas intenções. Deste 
modo, faz com que B não perceba que seu comportamento é esperado por A. 
Características: Caráter oculto (para B); intencional (para A). Meios utilizados: 
Psicológico, informação, etc. 

 
Formas de exercício do Poder que mantém relações conflitivas no início, mas não 

no fim: 
 
Influência: A não recorre a ameaça para obter a obediência de B. Persuasão: A 

determina o comportamento de B indicando-lhe explícita e abertamente as razões que o 
levam a tomar esta atitude. Autoridade: B obedece a A porque reconhece como válida 
para seus próprios valores a ordem de A. Este é um modo de exercício de poder que se 
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dá em relações estabilizadas e ou institucionalizadas, através das quais se presta 
obediência incondicional (baseada na legitimidade do comando ou da ordem). 

Para Max Weber existem três formas de exercício da autoridade: 
 

1) Burocrático-legal: Crença na legitimidade da ordem jurídica. A fonte é a Lei e 
se exprime pela burocracia. Ex: Os cargos são ocupados por meio de concurso. 
Tradicional: Como o próprio nome indica, o poder se dá pela tradição. Ex: Monarquia. 
Passagem do poder de pai para filho. 3) Carismático: O líder, o profeta, o herói 
guerreiro, etc. Ex: Nelson Mandela. 
 
 

 
A MICROFÍSICA DO PODER EM MICHEL FOUCAULT - Postulados 

 
1) Postulado da propriedade: Se exerce mais do que se possui. Postulado da 

localização: Não está no Estado. O Estado mais preserva os focos do poder do que os 
institui. O poder é local e difuso. Postulado da subordinação: Não há correspondência, 
subordinação, do poder a uma ordem econômica, por exemplo.  Ela não é uma 
superestrutura. Têm um papel diretamente produtor.  

2) Postulado da essência ou do atributo: Que distinguiria dominantes de 
dominados. Mas o poder não tem essência, é operatório. Não é atributo, é relação. 
Postulado da modalidade: O poder agiria por violência ou por ideologia. Ora oprimindo, 
ora enganando ou iludindo. Ora como polícia, ora como propaganda. Na verdade, o poder 
produz verdade, ao invés de apenas oprimir. Postulado da legalidade: A Lei não é o 
cessar da guerra, dos ilegalismos. Ela é, na verdade, a gestão dos ilegalismos. 

 
A análise do poder, em Foucault, abordou os seguintes pontos: 
 
1º) Um sistema de diferenciações: linguística ou cultural, de privilégios, econômica, 

de saber-fazer... 2ª)  O objeto desta ação sobre a ação dos outros: manutenção de 
privilégios, acumulação de proveitos, exercício de uma função... 3ª) As modalidades 
instrumentais do poder: as armas, o discurso, as disparidades econômicas, os 
mecanismos de controle, os sistemas de vigilância... 4ª) As formas de institucionalização 
do poder: estruturas jurídicas, fenômenos de hábito... 5ª) O grau de racionalização, em 
função de alguns indicadores: Eficácia dos instrumentos, certeza do resultado, custo 
econômico e político... 

 
 
Questões sobre o poder, em Foucault: 

 
Poder, para Foucault, é relação de poder. E não algo estático, unitário, essencial. 

Não há um poder primeiro (como o fazem as análises do campo do direito -  por meio do 
discurso da Soberania. Ou as análises marxistas – por meio do discurso do confronto 
entre classes antagônicas, situada por meio da ideologia). É agenciamento no qual se 
cruzam práticas, saberes e instituições; pois não pertence a ninguém e varia mesmo na 
história. Daí a relação entre a história das relações de poder e a da construção das 
subjetividades. Não há contradição entre o poder e a liberdade. O poder produz efeitos de 
verdade, de subjetividade, de lutas. Não é só repressivo. Não há antinomia entre poder e 
saber em Foucault (tal qual se desenhou, no ocidente, desde Platão). Poder, na idade 
média: Se dava por meio da fidelidade e da amostra dos bens (a terra). A partir do século 
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XVI e XVII se dá por meio da ideia de produção e de prestação. Suplanta o quadro 
jurídico tradicional da soberania, para integrar o corpo dos indivíduos, seus gestos, sua 
própria vida; através das disciplinas e da governamentalidade política típicas dos sistemas 
liberais e neoliberais de governar. A partir destes, o controle dos corpos individuais é 
complementado pelo controle das “populações”, por meio de uma série de “biopoderes” 
que administram a vida (a higiene, a sexualidade, a demografia, etc), permitindo uma 
maximização da reprodução do valor, ou seja, uma gestão menos dispendiosa da 
produção. A passagem da análise arqueológica (dos saberes) para a genealógica (das 
estratégias de poder), em Foucault, está situada, portanto, na sociedade disciplinar e do 
controle. A questão da ortopedia social, neste momento, é fundamental para o autor. Daí 
a referência ao Panopticon de Jeremy Bentham, ou seja, a formação do “poder do espírito 
sobre o espírito”. 

 
 
Sociedade Disciplinar e do Controle 

 
Surgem por meio do exame, ou da vigilância permanente sobre os indivíduos, feita 

por alguém que exerce sobre eles um poder, e que, enquanto exerce esse poder, tem a 
possibilidade tanto de vigiar quanto de constituir um saber sobre os que vigia; e não por 
meio do inquérito, ou da pergunta sobre a verdade, sobre o que ocorre, por exemplo, em 
uma disputa ou diante de um crime? Resolvido por meio de testemunhas apresentadas 
por pessoas capazes de saber. Esta base formativa do poder, forma de saber-poder, dá 
lugar não às grandes ciências da observação, advindas do inquérito: a estatística, a 
geografia, a economia política. Mas às ciências humanas: a psiquiatria, a psicologia, a 
sociologia. Saberes (que Foucault diferencia do conhecimento) que passam a determinar 
se um indivíduo se conduz ou não como deve, conforme ou não à regra, em torno da 
norma. Do que é normal ou não, correto ou não, do que se deve ou não fazer. O sujeito 
se constitui, para Foucault, então, não como o pano de fundo de uma identidade 
psicológica, mas por meio de práticas que podem ser de poder ou de conhecimento, ou 
ainda, por técnicas de si. A sociedade disciplinar começa a ser gestada, para Foucault, 
por volta do século XVIII, em países como a Inglaterra e França, quando vão surgir 
grupos que se atribuem a tarefa de manter e preservar a ordem (os quakers, os 
metodistas), ou grupos como os das “Sociedades para a Reforma das Maneiras”, e 
grupos de caráter paramilitar, de autodefesa. Ao mesmo tempo, sociedades econômicas 
passam a se organizar na forma de polícias (privadas), como forma de defenderem seu 
patrimônio. 

Todos estes grupos, segundo Foucault, respondem a uma necessidade 
demográfica (êxodo rural); econômica (acumulação de riquezas, proteção do estoque de 
mercadorias); e política (conter as revoltas urbanas). A governamentalidade aparece 
então, em Foucault, enquanto um conceito que vai ligar a consolidação de uma política 
governamental (liberal) caracterizada pelos princípios da juridição (o mercado) e da 
veridicção (a utilidade) onde uma autolimitação da ação estatal não mais é situada pela lei 
(soberania, legitimidade do Senhor), mas pela economia. A governamentalidade coloca o 
problema da “população” (no sentido da biopolítica), trabalhando com duas tecnologias de 
poder: Uma político-militar (voltada, agora, para a consecução da igualdade de poder 
entre as Nações Européias – um fim limitado) e para a ação policial (o “Estado de 
Polícia”), com perspectivas ilimitadas no que toca ao território nacional. 
 
 
A Biopolítica 
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Caracteriza a última fase da obra de Foucault, onde analisa a relação que se 
estabelece entre o governo dos outros (a governamentalidade) e o governo de si. O tema 
do cuidado de si, em Foucault, é buscado nos gregos, a partir do conceito de TEKHNÊ, 
ou seja, o fazer da vida uma obra de arte. Esta abordagem passa pela apropriação cristã 
deste processo, que culminou na perspectiva que vê o amor de si torna-se, então, 
elemento de falhas morais que teriam implicado na renúncia de si no transcurso da vida 
terrena. Em Foucault o processo de subjetivação designa a forma pela qual se obtém a 
constituição de um sujeito, de uma subjetividade. Os processos de subjetivação, neste 
sentido, estariam ligados a dois tipos de análise: 

1º ) Os modos de objetivação (por meio dos saberes e práticas institucionais) que 
transformam os seres humanos em sujeitos. 2º) A maneira pela qual a relação consigo, 
por meio de certo número de técnicas, permite constituir-se como sujeito de sua própria 
existência. 
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O OLHAR DISCENTE SOBRE O ENSINO DA SOCIOLOGIA EM UMA ESCOLA DE 
ENSINO MÉDIO DE CANOAS-RS. 

 
Érica Cecília Noronha Da Boit48 

  
Resumo: O presente artigo visa discutir a relevância do ensino de Sociologia no Ensino 
Médio a partir do olhar dos discentes, analisando suas expectativas sobre os 
conhecimentos sociológicos. A Sociologia colabora com a formação dos sujeitos e na 
compreensão da sociedade, buscando a autonomia dos indivíduos, a pluralidade de 
ideias, culturas, crenças, pensamentos e o protagonismo juvenil. Através de um Estudo 
de Caso, a discussão desenvolvida apresenta diversos fatores que compõem a instituição 
escolar como sociais, culturais, ideológicos e políticos e que auxiliam na construção dos 
agentes sociais, possibilitando a efetiva participação juvenil nas reflexões sociológicas 
que o mundo contemporâneo apresenta. 
 
Palavras-chave: Sociologia; Protagonismo Juvenil; Ensino Médio. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

         A Sociologia vem conquistando espaço nas escolas de Ensino Médio brasileiras 
nos últimos anos. Desde a implantação da Sociologia e da Filosofia como disciplinas 
obrigatórias em 2008, muitos desafios têm sido enfrentados pelas escolas. 
Primeiramente, compor o quadro de professores com qualificação e formação na área é 
uma grande dificuldade, uma vez que muitos municípios e estados não realizam 
concursos públicos específicos na área de Ciências Sociais. Outro desafio é despertar 
nos alunos o interesse sobre as questões sociais saindo do senso comum e dos 
“achismos” tão presentes nas redes sociais. Oportunizar aos educandos um pensar 
reflexivo sobre as questões sociológicas, através do estudo dos autores, teorias e 
conceitos sociais, ultrapassando os debates soltos e sem embasamentos que, muitas 
vezes, ocorrem nas salas de aula do Ensino Médio no Brasil. 
 Além destes entraves, percebe-se que as Ciências Humanas, em geral, ocupam 
um lugar periférico na hierarquia dos saberes e práticas escolares. Particularmente, a 
Sociologia enfrenta uma resistência de ordem sociocultural principalmente em uma 
sociedade individualista, materialista e competitiva como a sociedade brasileira. 
         Desta forma, no decorrer deste artigo, uma reflexão sobre a relação das teorias e 
autores da Sociologia e a realidade cotidiana dos jovens será apresentada, oportunizando 
aos educandos conhecer os objetivos do ensino da Sociologia e do fazer sociológico bem 
como, estimular o protagonismo juvenil dando voz e vez ao aluno. 
         Metodologicamente, o presente artigo apoia-se em um Estudo de caso com coleta 
e análise de dados através de questionário fechado aplicado aos alunos dos três anos do 
Ensino Médio, onde a relevância da Sociologia será colocada em debate pelos mesmos, 
além de cinco encontros presenciais. Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos, 
será uma pesquisa bibliográfica de artigos e livros já publicados sobre o assunto. 

 
Neuropsicopedadoga. Historiadora. Especialista em Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia. 
Especialista em Supervisão Educacional. Professora da Educação Básica. 
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         É nesse contexto de reformas, mudanças políticas e sociais e de crise do modelo 
tradicional de educação que a Sociologia procura firmar-se nos currículos do Ensino 
Médio brasileiro. 

2. CONHECENDO AS CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

         Falar de Ciências não é uma tarefa fácil. Sabemos que o conceito moderno de 
Ciência implica no conhecimento do mundo marcado por regras e métodos 
compartilhados e que resulta em um “desvendamento” de realidades desconhecidas. 
         O conhecimento científico exige objetividade e universalidade, é separado do 
senso comum e de outros saberes, como o religioso, por exemplo. Foi assim que as 
Ciências Sociais se manifestaram. Inicialmente, os primeiros cientistas sociais 
imaginavam poder entender a sociedade do mesmo modo que um físico entendia os 
fenômenos da gravidade. 
         Atualmente, as Ciências Sociais são científicas porque elaboram métodos 
sistêmicos e testam detalhadamente suas hipóteses, se diferenciando da opinião do 
senso comum. Desta forma, nossas opiniões individuais não constituem Ciência Social, 
pois não são fruto de um pensamento sistêmico, organizado em torno de análise de 
dados produzidos com métodos conhecidos. Ainda que tenhamos opiniões bem 
formadas, elas não são testáveis. Já o cientista social lida com hipóteses bem 
delimitadas, busca ou produz dados sobre essas hipóteses, organiza os resultados e os 
apresenta de forma sistêmica, buscando avançar o conhecimento de algo. 

As Ciências Sociais são divididas em três grandes áreas: a Antropologia, que 
busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes, a Sociologia, que 
dedica-se a entender como a sociedade se estrutura, como produz bens, como os 
distribui, como o poder reforça ou combate injustiças, etc. e a Ciência Política, que estuda 
a política e as formas de poder. Porém, no Brasil, somente a profissão de sociólogo é 
reconhecida desde 1984, por isso, todo o antropólogo e cientista político é, legalmente, 
um sociólogo. Isso explica porque o ensino de Ciências Sociais no Ensino Médio tem o 
nome de Sociologia. Entretanto, o conteúdo especificado pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais é um conteúdo de Ciências Sociais que abrange as três áreas, contribuindo 
ainda mais para a dificuldade de encontrar professores com formação. 

As Ciências Sociais têm dois instrumentos principais para analisar, explicar o 
mundo e refletir sobre ele: os conceitos e os métodos. Como são interligados, esses dois 
instrumentos são ferramentas básicas para o cientista social. Os conceitos são a porta de 
entrada para uma explicação da realidade. Um conjunto de conceitos forma uma teoria, 
espécie de regra geral de análise para determinados fenômenos. É importante ressaltar 
que os conceitos mudam, uma vez que os contextos nos quais foram produzidos também 
mudam. O método permite ao cientista reunir dados e informações de forma sistêmica, a 
fim de usá-los para chegar a certas conclusões. Assim, questionários, trabalho de campo, 
pesquisa, etc. são métodos utilizados para a construção de conceitos e teorias. 

A partir destas análises, as Ciências Sociais nos ajudam a pensar criticamente e 
não aceitar qualquer argumentação. Os critérios exigidos para a realização de uma 
pesquisa também são úteis para analisar argumentos, ideias e debates variados. Desta 
forma, contribuem para que se analise as questões sociais com respeito às diferenças de 
ideias, de valores, de culturas, de identidades, etc. 

 Entender o que é Ciência e o que ela já significou é fundamental ao buscar 
compreender o surgimento da ciência sociológica. Não foram apenas os “fatos novos” que 
deram origem a Sociologia, mas também uma nova maneira de analisar estes fatos a 
aplicação dos princípios científicos ao estudo da vida social (SELL, 2006). 
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3. CONVERSANDO SOBRE CIÊNCIAS E CONHECIMENTO SOCIOLÓGICO 
 

         O espaço escolar, principalmente a sala de aula, é um lugar de encontro, no 
mínimo, entre duas gerações que trazem suas crenças, tradições e olhares sobre a 
sociedade de forma bem diversificada. As relações sociais manifestadas neste espaço 
são cheias de projetos, disputas, conflitos, consensos e estratégias. Os atores que 
assumem papéis sociais tão diferentes, participam do desafio cotidiano de refletir sobre os 
temas que nos mobilizam enquanto seres sociais. 
 

Ora, aprender um conceito é aprender-lhe o significado e os sentidos, 
compreender sua inserção na história, sua fortuna crítica e a experiência 
articulada perante construções sociais de que ele é relevante. (WILLIAMS, 1969, 
p.59). 
 

         O desafio diário que o professor de Sociologia enfrenta de ensinar conceitos com 
significados para a História e para o cotidiano, vem trazendo algumas inquietações para o 
fazer pedagógico. 
         Diferentemente de disciplinas como Química ou Matemática, onde a relação entre 
a prática e o conceito são mais diretas, a Sociologia não garante “verdades” nem entre os 
sociólogos. Então, o fazer sociológico, enquanto reflexão, precisa ser ensinado e 
legitimado nos espaços escolares. Aqui, não se tenta classificar as áreas do 
conhecimento pelo grau de importância mas, valorizar as especificidades de cada área 
para se produzir novos conhecimentos. Essa produção de conhecimento acontece no 
cotidiano escolar, onde a ação-reflexão-ação do fazer pedagógico estimula a 
ressignificação de conhecimentos. 
         Para que o professor de Sociologia consiga se localizar em um debate sociológico 
é necessário que conheça as correntes de análises presentes na Sociologia da Educação. 
Ao refletirmos sobre a relação entre a Sociologia e a Educação, Durkheim aparece como 
o autor clássico que mais se preocupou com a Educação enquanto objeto de análise 
sociológica. 
 

A educação é uma ação específica, exercida pelas gerações adultas, já formadas 
pela e para a vida social, sobre aquelas gerações mais jovens, ainda não 
completamente preparadas. Essa ação, ou esse conjunto de ações, visa construir 
certo número de estados físicos, intelectuais e morais, considerados necessários 
para a manutenção da vida social. (DURKHEIM, 1978, p.41). 
 

          Observamos na citação acima a preocupação explícita de Durkheim com os 
aspectos morais e as relações que o professor deve criar para gerar reflexões com as 
novas gerações. O autor acrescenta ao professor a responsabilidade de manter ou 
modificar um modelo social a partir das suas práticas pedagógicas reproduzidas nas 
escolas. 
         Mesmo considerando que as gerações adultas são responsáveis pela reprodução 
da organização social, Durkheim reconhece que membros da mesma geração exercem 
influências uns sobre os outros. Além da preocupação com a moral, o autor não exclui 
questões propriamente sociológicas do cotidiano das aprendizagens. Sua definição de 
Educação, permeia todas as especificidades dos fatos sociais. 

  
Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, coercitivos e gerais, assim como os 
conteúdos educacionais são independentes de vontade individuais; são normas e 
valores desenvolvidos por uma sociedade em determinado momento histórico. 
(DURKHEIM, 2001, p.33). 
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         Já Karl Marx, outro autor clássico essencial para as reflexões sociológicas, não 
dedicou muito tempo de análise sobre a Educação, uma vez que a Educação, assim 
como a sociedade, são mudadas pelo homem. Marx propõe que o próprio educador deva 
ser educado e, portanto, a ideia de educação revolucionária ou o desejo de que a escola, 
juntamente com seus educadores, poderiam contribuir para a superação do modelo 
capitalista, fica comprometida, uma vez que os próprios educadores foram formados e 
inseridos neste sistema. 
  

As ideias de Marx ganharam significados os mais diversos, de forma que o autor 
transformou-se em uma espécie de guru dos movimentos de esquerda. Assim, 
mesmo sem ter se dedicado diretamente à temática educacional, Marx inspirou 
pesquisa e propostas teóricas nesse campo, influenciando investigações 
acadêmicas e movimentos sociais simultaneamente. (KONDER, 2004, p.139). 

  
         Assim como Marx, Max Weber também não se preocupou diretamente com o 
debate educacional. Segundo Vilela (2004), quando escreveu seu texto sobre os Letrados 
Chineses, Weber estava mais preocupado em analisar o local social destinado aos 
intelectuais, bem como a burocratização do conhecimento, do que propor análise sobre 
processos educacionais ou escolas. Vilela (2004) ainda acrescenta que os conceitos de 
Weber de poder e dominação, podem fundamentar as reflexões propostas pela Sociologia 
da Educação. 
         Os autores clássicos citados anteriormente contribuem para o fazer sociológico nas 
escolas. Durante o pós-guerra, os sistemas educacionais, principalmente o Europeu, 
eram pensados como elementos para o desenvolvimento e a promoção da justiça social. 
Deste modo, durante boa parte do século XX se acreditou que os sistemas educacionais 
seriam protagonistas na redução das desigualdades de oportunidades educacionais. 
Porém, a partir do final do século XX, pesquisas foram publicadas por universidades e 
órgãos governamentais concluindo que os sistemas educacionais não diminuíram as 
desigualdades. Algumas vezes, as mantiveram e outras vezes, as elevaram. 
         Com estas publicações, o pessimismo tomou conta da academia e outro 
movimento começa a surgir. A Nova Sociologia da Educação (NSE) traz como autor 
destacável Paul Willis, que começa a apresentar as diversas resistências de jovens do 
meio operário britânico à ação cultural da escola. 
  

Os currículos, as disciplinas, as aulas e todo o cotidiano da escola pretendiam 
formar jovens para que eles incorporassem saberes que nunca fizeram parte da 
história de sua vida e de seus familiares. Ao mesmo tempo, impediam que os 
estudantes apresentassem os saberes não escolares que orientaram seus 
antepassados na formação para a vida e o trabalho. (WILLIS,1991, p.89).  
 

Observando a citação do autor, percebe-se um paradoxo pelo qual os jovens 
britânicos estavam passando. Ao mesmo tempo que resistiam aos saberes escolares e 
defendiam sua cultura, reproduziam suas posições sociais e acatavam ao “seu” destino 
social como trabalhadores menos valorizados. Analisando todos estes autores e suas 
visões sobre o papel da Educação, percebemos a importância de treinar o olhar 
sociológico para compreender a Educação. Isso significa, aprender um duplo movimento. 

  
Ao mesmo tempo em que é necessário compreender a lógica que subjaz às 
políticas educacionais formuladas pelo estado e implantadas nos sistemas de 
ensino, é fundamental observar as leituras que os profissionais da Educação 
diretamente envolvidos nos processos educacionais realizam quando expostos às 
políticas educacionais. (ROSISTOLATO, 2012, p.46).  
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         Assim verificamos que os sociólogos que ensinam Sociologia devem estar 
dispostos a fazer uma Sociologia da sala de aula em sala de aula. Ou seja, uma 
Sociologia da escola na escola. A utilização de ferramentas conceituais presentes na 
pesquisa é essencial porém, escutar e dar voz aos educandos e comunidade escolar 
também faz parte do fazer sociológico na escola. A busca, portanto, do protagonismo 
juvenil é uma constante no fazer pedagógico. Assim, o desenvolvimento do processo de 
autoria, autonomia e senso crítico nos estudantes representa os objetivos cotidianos dos 
professores de Sociologia nas turmas de Ensino Médio.  
 
4. A VOZ E A VEZ DO EDUCANDO 
 
         Esta pesquisa desenvolveu-se por meio do Estudo de Caso. De natureza 
exploratória, trouxe intervenções em espaço escolar com o objetivo de trazer os olhares 
dos educandos sobre a importâncias das discussões e reflexões sociológicas na 
construção da cidadania envolvendo alunos do Ensino Médio de uma escola pública 
localizada na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. 
 O Estudo de Caso busca compreender as especificidades de um contexto social 
real, ainda que este contexto não esteja totalmente definido. A partir de práticas 
pedagógicas foi delineada a pesquisa partindo de oficinas de interação e de questionário 
fechado. A investigação aprofundada com esse grupo de alunos ocorreu durante cinco 
encontros presenciais, onde a professora-pesquisadora encaminhou pautas para 
discussão proporcionando momentos de protagonismo dos jovens através da autoria, 
autonomia e desenvolvimento do senso crítico. 
 Segundo Yin (2005), o Estudo de Caso permite que a investigação realizada 
preserve as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real. 
Ainda, segundo Gil (2019) é um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 
impossível mediante outros tipos de delineamento. 

Quando falamos dos educandos do Ensino Médio, estamos nos referindo a 
juventude. Este conceito tão amplo e estudado pela Sociologia, nos traz algumas 
definições de um grupo social que permeia por várias sociedades. A voz da juventude foi 
por muito tempo reclusa aos olhos de uma sociedade conservadora que, na maioria das 
vezes, ligava o jovem à imaturidade, ignorância e subserviência familiar. No entanto, a 
partir da metade do século XX, esse cenário começou a sofrer consideráveis 
transformações. A consolidação de um mundo globalizado provocou uma nova onda de 
movimentos juvenis que se colocam contra a própria sociedade que o exclui. 

 
Educar para a participação é criar espaços, para que o educando possa 
empreender, ele próprio, a construção do seu ser. Aqui, mais uma vez, as práticas 
e vivências são o melhor caminho, já que a docência não dará conta das múltiplas 
dimensões envolvidas no ato de participar. (COSTA, 1998, p.22). 
 

         A faixa etária que estamos tratando concentra-se entre 15 e 19 anos, o que 
representa 20,1% da população total do Brasil (Censo IBGE, 2010). Esta faixa, está 
considerando que aos 15 anos o adolescente já está entrando numa nova etapa de sua 
vida psicológica, identitária e educacional; aos 19 anos é de se supor que sua formação 
técnica ou média esteja concluída e que a sua entrada no mercado de trabalho se coloca 
com aspiração imediata. Além disso 84% dos jovens nesta faixa etária no Brasil estão em 
contextos urbanos, influenciados pela cultura de massa, a influência dos meios de 
comunicação, as novas possibilidades no universo on-line, entre outros elementos da 
sociedade contemporânea. 
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         Os jovens ouvidos estão, assim, distribuídos nas faixas etárias: 10 alunos estão 
com 15 anos, 8 alunos com 16 anos, 6 alunos tem 17 anos, 4 alunos tem 18 anos e 2 
alunos fizeram 19 anos. Os trinta alunos residem em área urbana. Todos têm acesso aos 
meios de comunicação e internet. Apesar de conviverem com toda a tecnologia 
disponível, apresentaram dificuldades de comunicação quando estavam no coletivo, uma 
vez que as ideias contraditórias não eram bem aceitas no grande grupo. A partir de uma 
primeira reunião desses trinta alunos, dos três anos do Ensino Médio, e de provocações 
sobre questões gerais da Sociologia iniciamos o processo de dar voz e vez a esses 
jovens. A pesquisa partiu de cinco encontros no turno inverso onde os educandos 
vivenciaram as definições, objetivos gerais, principais autores e teorias e os temas 
abordados pela Sociologia. Nesses momentos, os mesmos puderam expressar suas 
dúvidas, questionamentos, convicções e crenças. O objetivo destes encontros foi de 
apresentar o caráter científico da Sociologia e esclarecer aos jovens sobre a 
sistematização do fazer sociológico, saindo da zona do senso comum e chegando nas 
análises sociológicas. Além desse objetivo geral, os encontros também pretenderam 
articular essas análises sociológicas com a possibilidade de construção da autoria de 
cada aluno. Essa autoria, construída através das vivências coletivas, passa a representar 
o olhar discente sobre a Sociologia. 
 

 Assim, a autoria se constitui enquanto processo complexo desencadeada_ pelas 
perturbações e diferenças_ e recursivo, em relação a rede de convivência. 
Portanto, transcende à ideia de produtos de uma obra no sentido de que a autoria 
se efetiva na relação com o outro. (BACKES, 2012, p.74). 
 

         Durante estes breves cinco encontros, percebe-se claramente porque o professor 
Paulo Freire (2006) alerta de forma tão contundente os cuidados do educador com seus 
alunos. 
  

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a 
sua inquietude, a sua linguagem [...]; o professor que ironiza o aluno, que o 
minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar ao mais tênue sinal da sua 
rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu 
dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do 
educando, transgride os princípios fundamentalmente ético de nossa existência. 
(FREIRE, 2006, p.58-59). 
 

         Ao analisarmos esta citação de Paulo Freire, percebemos o tamanho da 
responsabilidade que o professor precisa assumir quando decide ministrar aulas para 
alunos que estão em uma etapa da vida de construção da identidade e de elaboração de 
conhecimentos que o embasaram no decorrer das suas trajetórias acadêmicas, 
profissionais e pessoais. O respeito pelo conhecimento do educando, seus valores, 
crenças e vivências, aproxima o professor do aluno, garantindo que o mesmo possa 
desenvolver novos conceitos e pensamentos sem receio de ser humilhado ou 
desrespeitado. Criar um ambiente de diálogo e de tolerância é um desafio diário para os 
professores de Ensino Médio em nosso país. Exemplos de intolerância e violência 
intelectual estão nos noticiários diariamente e, muitas vezes, os jovens são influenciados 
por estas situações. Possibilitar que estes jovens possam ser ouvidos, através de rodas 
de conversa, trabalhos orais, textos autorais, produção de curtas-metragens, criação de 
músicas, peças teatrais, artigos, garante a uma nova geração a liberdade de expressão e 
a valorização do conhecimento. São momentos como estes, de protagonismo juvenil, que 
promovem a construção de cidadãos mais conscientes perante as diferenças ideológicas, 
étnicas e de gênero. Assim: 
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O grande serviço que a Sociologia está preparada para oferecer a vida humana e 
a coabitação dos homens é a preparação do entendimento mútuo e da tolerância 
como condição humana suprema de liberdade compartilhada, o pensamento 
sociológico promove necessariamente o entendimento produtor de tolerância e a 
tolerância que viabiliza o entendimento. (BAUMAN; MAY, 2010, p.286).  
 

No último encontro, os alunos receberam o questionário fechado com a seguinte 
indagação: Qual a principal relevância do ensino da Sociologia no Ensino Médio? Foram 
disponibilizadas cinco opções de respostas, assim, descritas: 
 

a)    Desenvolvimento do raciocínio; 
b)    Espaço para o diálogo; 
c)    Aprendizado para a formação de argumentos; 
d)    Desenvolvimento do senso crítico; 
e)    Não acho importante no currículo do Ensino Médio. 
 

Ao analisarmos os dados gerais dos trinta alunos obtivemos a seguinte 
constatação: 6 alunos assinalaram a letra A; 7 alunos assinalaram a letra B; 4 alunos 
assinalaram a letra C; 11 alunos assinalaram a letra D; 2 alunos assinalaram a letra E. 
Sendo assim, a maioria dos alunos ouvidos considerou o desenvolvimento do senso 
crítico como a principal relevância do Ensino da Sociologia no Ensino Médio. 

Quando analisamos os dados por ano que o aluno cursa, percebemos alguns 
pontos relevantes. Para os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 4 assinalaram a letra 
A, 1 a letra B, 1 a letra C, 2 a letra D e 2 a letra E. Portanto, neste grupo dois alunos não 
acham importante o ensino da Sociologia no Ensino Médio. Já os alunos dos segundos e 
terceiros anos, demonstraram respostas mais coesas. No segundo ano, 2 alunos 
assinalaram a letra A, 4 alunos a letra B e 4 alunos a letra D. No terceiro ano, 2 alunos 
assinalaram a letra B, 3 alunos a letra C e 5 alunos a letra D, o que reforça a ideia de 
construção de argumentos, espaço para o diálogo e desenvolvimento do senso crítico a 
medida que o aluno passa a realizar as análises sociológicas no seu cotidiano. 

 Na perspectiva do protagonismo juvenil, é imprescindível que a participação do 
adolescente seja de fato autêntica e não simbólica, decorativa ou manipulada. A 
participação é a atividade mais claramente ontocriadora, ou seja, formadora do ser 
humano, tanto do ponto de vista pessoal como social (COSTA, 1998).  
         A possibilidade de expressar seus conhecimentos ou a falta deles, traz ao jovem o 
fortalecimento para tornar-se um cidadão de fato, que conhece a sociedade em que vive, 
percebe que o seu papel de fiscalizador e ator social é primordial e legitima o ensino da 
Sociologia em um contexto escolar que vai embasar a estrutura crítica de uma geração. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
         Após os encontros presenciais e a análise dos questionários, foi possível organizar 
uma reflexão sobre o protagonismo juvenil. Percebe-se, primeiramente, uma 
desvalorização do fazer científico como um todo. A separação da prática (ou técnica) da 
teoria acabou enfraquecendo a pesquisa e diminuindo a importância dos pesquisadores. 
Se fazer pesquisa no Brasil já é um grande desafio, quanto mais fazer pesquisa 
sociológica. 
         Outro ponto importante destacado nos momentos de diálogo com os jovens é a 
descrença no poder de mudança social. Estamos estimulando uma geração a 
desacreditar na possibilidade de reestruturação social, uma vez que os meios de 
comunicação, mídias digitais, professores e a própria família reforçam discursos 
negativos, intolerantes e baseados apenas no senso comum. Frequentemente somos 
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inundados por reportagens de corrupção nos governos, na polícia, violência contra 
minorias, violência doméstica e feminicídios. Apontar possibilidades de transformação 
social em uma sociedade tão desigual é um grande desafio para os docentes. 
         Não queremos uma juventude iludida ou alienada pensando que as mudanças 
ocorrerão do dia para noite ou de forma extremista, mas precisamos estimular esta 
juventude a olhar para o presente pensando na forma de reconstruir o futuro. 
Teoricamente, parece um desejo distante, mas ações práticas como não eleger 
candidatos em investigação ou que já tiveram a oportunidade de representar uma cidade 
ou estado e não o fizeram, organizar mutirões em escolas públicas, praças, ruas, para 
mantê-las limpas e conservadas, separar e exigir coleta seletiva do lixo, observando onde 
o mesmo será depositado, consumir com mais inteligência não deixando que a 
publicidade decida a hora de trocar de carro, de roupa, de celular, ou até mesmo de 
parceiro, cobrar dos setores públicos contas do dinheiro recolhido pelos impostos, 
destinar os impostos a instituições sérias, enfim, atitudes que não precisam de reforma 
política para serem iniciadas. 
         O ensino da Sociologia nas escolas de Ensino Médio no Brasil tem um objetivo 
muito claro e imediato: proporcionar aos jovens o conhecimento sobre a estrutura política, 
social, econômica e cultural do nosso país, trazendo junto com este conhecimento novas 
possibilidades de cidadania mais crítica, responsável, atuante e tolerante. A construção 
de coletivos de diálogos aumenta a capacidade de respeitar as diferenças e diversidades 
bem como, estimula o empoderamento da voz e do pensamento do jovem, 
proporcionando ações mais coerentes, com embasamento e visando o bem comum. 
         Que esse caminho árduo para a legitimação do ensino de Sociologia nas escolas 
de Ensino Médio não fique apenas no dever de cumprir a lei, mas que venha fortalecer a 
ideia de que a verdadeira educação é aquela que prepara para a vida. 
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Resumo: O presente artigo busca compreender a percepção de estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) privados de liberdade sobre uma prática pedagógica 

interdisciplinar aplicada na escola Nova Chance no Centro de Detenção Provisória (CDP) 

no município de Juína, no ano de 2019. Como resultados, os 23 estudantes privados de 

liberdade compreenderam que a produção artística de bonecas pretas estava ligada ao 

preconceito, pois houve inicialmente a “demonização” das obras. Foi compreendido que 

as ações pedagógicas devem estar voltadas as quebras de paradigmas étnico-raciais e 

religiosas. 

 

Palavras-chave: Privados de Liberdade, Étnico-racial, Religião. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino ocupa-se dos 

diferentes saberes e os diferentes processos de aquisição e produção de novos 

conhecimentos, o que pressupõe a existência, não de um “público-alvo”, ou de uma 

“clientela”, mas de sujeitos que se constituem como autores de seu próprio processo de 

aprendizagem. 

De acordo com Aguiar (2009, p. 101) a partir da década de 90 a EJA tem sido 

inferiorizada e de caráter compensatório, localizada à margem das políticas públicas 

educacionais. Isso, não somente porque a EJA se insere em um campo de tradição e de 

luta pelo direito à educação para todos, mas, principalmente, porque não se resume aos 

processos formais de transmissão e aquisição de aprendizagens. 

Este cenário educativo, não se alicerça isoladamente, os desafios no interior do 

cárcere são muitos. Mas partimos da crença de que por mais desumanas que as 

condições sejam, as atividades pedagógicas devem se orientar pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN’s) da Educação Básica, pelo Projeto Político Pedagógico 

(PPP), pelos Planos de Ensino ou Anuais e pelos Planos de Aulas de cada disciplina. 

Com base nestas orientações curriculares, a Lei nº 10.639/2003 que trata da 

inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira" se torna parte destas ferramentas no trabalho pedagógico. Tanto 

as observações participantes, quanto os planejamentos fazem parte dos objetos deste 

estudo. 
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A pesquisa justifica-se por considerar as disparidades vividas pela sociedade 

brasileira, bem como a crise de ideias, que segundo Souza (2017) trata-se da síndrome 

do “vira lata”. Para além da crise identitária, também a dificuldade da inclusão no currículo 

oficial a temática "História e Cultura Afro-Brasileira". 

O objetivo deste trabalho é compreender a percepção de estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) privados de liberdade no Centro de Detenção Provisória (CDP) 

do município de Juína/MT acerca de uma prática pedagógica interdisciplinar na educação 

formal envolvendo a Lei nº 10.639/03 e o entendimento sobre raça, cor, etnia e 

religiosidade. 

1. MATERIAIS E MÉTODOS 

O município de Juína está localizado aproximadamente 750 quilômetros da capital 

do estado de Mato Grosso e conta com uma população estimada em 40 mil habitantes. 

Em 2018, o Centro de Detenção Provisória (CDP) contou com 23 estudantes privados de 

liberdade matriculados na Escola Nova Chance na modalidade EJA que são os sujeitos 

desta pesquisa. 

Como fonte de dados foram avaliados planejamentos anuais, cadernos de campo, 

e a observação participante que foi o principal método científico na consolidação da 

problemática. Quando percebida a dificuldade de inclusão da Lei 10.639/2003 nas 

atividades pedagógicas, percebeu-se a necessidade desta pesquisa. 

Para ampliar as discussões e referenciais teóricos, realizou-se um “Estado da 

Arte”, que segundo Ferreira (2012), essa metodologia tem caráter bibliográfico. Busca 

mapear e discutir as produções acadêmicas em diversas áreas do conhecimento. 

Os métodos empregados para realização desta pesquisa tem abordagem 

qualitativa, portanto, de acordo com Ludke e André (2011) são características básicas da 

pesquisa qualitativa: 

 
a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são 

predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior 

do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 

são focos de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. (LUDKE E ANDRÉ, 2011, p. 2) 

 

Para investigar as hipóteses, empregou-se o método do estudo de caso, que 

consiste no estudo profundo e exaustivo de uma ou poucas unidades ou casos, de 

maneira que permita amplamente e detalhadamente o conhecimento. Essa tarefa é 

bastante difícil mediante outros delineamentos de pesquisa (GIL, 2002 p. 54). 

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade 

de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular a fim de organizar um 

relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente objetivando 

tomar decisões a seu respeito (CHIZZOTTI, 2017). Atualmente, o uso do estudo de caso 

é crescente em domínios das atividades econômicas, sociais e políticas. 

A coleta de dados ocorreu com a observação participante e a ressignificação das 

atividades pedagógicas ofertadas no CDP aos estudantes privados de liberdade. A partir 

dos dados coletados apresentamos os resultados e as discussões de acordo com a 

sequência em que a aula ocorreu. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Sujeitos, Saberes e Currículo 

 

A Escola Estadual Nova Chance comemorou onze anos de fundação em 2019, 

com sede em Cuiabá. De acordo com o site da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 

(SEDUC-MT) em 2016, atendeu mais de 2.500 recuperandos matriculados, com mais de 

100 professores que realizam o trabalho em Mato Grosso, em 34 municípios. 

No município de Juína, a Escola Nova Chance atende os estudantes com uma sala 

anexa multisseriada no CDP, com a modalidade EJA do 1º segmento do ensino 

fundamental, com número que possui constante variação, porém para esta pesquisa 

foram 15 estudantes, todos com idade superior a 18 anos. As áreas de ensino ofertadas 

por uma professora pedagoga, autora desta pesquisa, são linguagem, matemática, 

ciências da natureza e ciências humanas. 

Assim, de acordo com a declaração universal dos direitos humanos, no seu artigo 

26 

 
“[...]1 todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a 

instrução superior, está baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 

pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 

coadjuvará as atividades das nações unidas em prol da manutenção da paz”. 

HUMANOS, 2015. [Grifo nosso] 

 

Assim, a educação é um direito de todos e todas, por conseguinte o debate acerca 

do ensino no sistema prisional é o eixo central das discussões. Frequentar aulas é um 

fator de ressocialização, para a remissão da pena e da reinserção social dos indivíduos 

como sujeitos sociais. Este trabalho dialoga também em defesa da educação, no sistema 

prisional como um direito social humano. Esta modalidade de ensino não pode ser 

compreendida como um privilégio, benefício, ou muito menos como redução de pena. 

As publicações com esta temática são escassas, pois de acordo com uma 

pesquisa bibliográfica denominada “Estado da Arte” na plataforma de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com os 

descritores “EJA” e “Privados de Liberdade” em sua base de dados resultou em apenas 

três obras, que foram revisadas por pares e publicadas em revistas, apresentadas na 

tabela 01. 

 

Tabela 01 – Resultado da pesquisa na plataforma CAPES. 

ANO AUTOR TÍTULO 

2012 Fialho, L. M. F. 
O ensino médio ministrado no centro educacional Patativa do 

Assaré 

2015 
Diniz, A. L. P. e 

Moura, D. H. 

Os sentidos da integração no PROEJA-FIC/fundamental: limites 

e alcances de um curso desenvolvido em espaço prisional 
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2015 
Meira, C. e 

Fantinato, M. 

Os saberes matemáticos de jovens e adultos em contexto de 

privação de liberdade 

 

Fonte: Dados da autora, 2020. 

 

A primeira obra Fialho (2012) realizou um estudo de caso no Centro Educacional 

Patativa do Assaré (CEPA), que é uma unidade de “ressocialização” para jovens de 

dezessete anos em conflito com a lei do sexo masculino que cumprem medida 

socioeducativa de internação, na cidade de Fortaleza, Ceará. 

Como resultado constatou-se que: a frequência às salas de aula configura a 

atividade mais desejada pelos jovens; a educação escolar é suspensa sempre que eles 

são punidos por comportamento disciplinar indesejado; o tempo de aula é insuficiente; e a 

educação não contempla sua finalidade legal de desenvolver o educando para o exercício 

da cidadania e para a progressão em estudos posteriores. Esta obra reflete o mesmo 

panorama de dificuldades de outras unidades de detenção. 

A segunda publicação é um recorte de uma dissertação e Diniz e Moura (2015) 

analisaram os sentidos da integração de um curso FIC vinculado ao PROEJA 

FIC/FUNDAMENTAL, ofertado pelo IFRN campus Mossoró em espaço prisional. O artigo 

evidencia aspectos relevantes acerca dos pressupostos imbricados nas possibilidades de 

integração entre EJA, Cursos FIC ou Qualificação Profissional e educação em prisões e 

na efetivação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL como parte de uma política social de 

inclusão emancipatória. A pesquisa se relaciona mais com os cursos técnicos do que 

propriamente a EJA. 

Como terceira publicação Meira e Fantinato (2015) apresentam uma abordagem 

profunda das tensões nas relações entre os principais sujeitos: presos e agentes 

executores da pena. Esta pesquisa visa investigar e compreender os saberes 

construídos/adquiridos por jovens e adultos em contexto de privação e restrição de 

liberdade, em busca de uma viabilidade de diálogo entre esses saberes com as aulas de 

matemática em uma perspectiva transdisciplinar. 

Como resultados parciais de uma dissertação foram apresentados além de uma 

breve introdução, os seguintes aspectos da pesquisa: delimitação do tema e objetivos 

(geral e específico), metodologia, referencial teórico, relevância e alguns apontamentos 

para possíveis resultados, ressaltando que a mesma encontra-se em fase de análise de 

dados e redação da versão final da dissertação. 

Podemos afirmar que os periódicos supracitados possuem objetivos distintos desta 

pesquisa. Entretanto, todos coadunam com a ideia de que o ambiente educativo privado 

de liberdade é inóspito e as aulas são insuficientes, porém necessário para o processo de 

ressocialização dos educandos. Como fundamento curricular e para atender a lei 

10.639/2003 foi incluída uma atividade pedagógica, na disciplina de artes com bonecas 

pretas artesanais. 

 

3.2 A Lei 10.639/2003 e seus desdobramentos 

 

A diversidade étnico-racial é um tema de grande relevância e que exige maior 

aprofundamento de investigação e análise sobre sua presença nos espaços escolares. 

Esta é uma temática que advém de lutas e reivindicações em especial do movimento 

negro, buscando mais valorização e respeito por parte da sociedade, como também 
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lutando por uma educação antirracista. 

A Lei nº 10.639/2003 simboliza, simultaneamente, um ponto de chegada das lutas 

antirracistas no Brasil e um ponto de partida para a renovação da qualidade social da 

educação brasileira. De acordo com Ferraz (2011): 

 
A Lei n. 10.639/2003 pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta 

histórica da população negra para se ver retratada com o mesmo valor dos outros 

povos que para aqui vieram, e um ponto de partida para uma mudança social. Na 

política educacional, a implementação da Lei n. 10.639/2003 significa ruptura 

profunda com um tipo de postura pedagógica que não reconhece as diferenças 

resultantes do nosso processo de formação nacional (FERRAZ, 2011, p. 20) 

 

O fomento à discussão acerca do processo histórico-social em que se insere o ser 

humano enquanto indivíduo, sujeito da/na sociedade torna-se necessário e essencial à 

construção de uma consciência e identidade que resgate toda a pluralidade étnica, 

cultural, religiosa e linguística para que se extingam as desigualdades, principalmente 

sociais e raciais. Nesse contexto, 

 
[…] a Lei n° 10.639/03 pode ser interpretada como medida de ação afirmativa, 

uma vez que tem como objetivo afirmar o direito a diversidade étnicorracial na 

educação escolar, romper com o silenciamento sobre a realidade africana e afro-

brasileira nos currículos e práticas escolares e afirmar a história, a memória e a 

identidade de crianças, adolescentes, jovens e adultos negros na educação básica 

e de seus familiares (GOMES, 2010, p. 20).  

 

Significando deste modo o reconhecimento da importância do combate ao 

preconceito, ao racismo e à discriminação na redução das desigualdades historicamente 

imputadas à população negra. Pois como lembra Macedo (2014, p. 18) “este assunto 

deve permear a ação gestora e também docente, de forma a ser refletida e debatida em 

todos os momentos educacionais da instituição” de modo a sensibilizar a instituição 

escolar como um todo. 

Segundo, Matos : 

 
O contexto histórico, político, social e educacional que justifica a necessidade da 

sanção da Lei nº 10.639 em 2003 emblema as implicações de um processo 

escravocrata com sérias sequelas sociais, a inexistência de um regime 

democrático até poucas décadas atrás, a institucionalização da criminalização e 

exclusão dos negros, índios e pobres, entre outras, contribuindo para o 

reconhecimento e visibilidade do racismo e do mito da democracia racial. (MATOS 

et al, 2017, p.350) 

 

O mito da "democracia racial" é a interpretação crítica do discurso convencional 

utilizado no Brasil, sobre a democracia racial, que ao invés de trabalhar as diferenças, 

camufla a nossa intolerância estrutural das questões religiosas, de raça, e gênero. 

(FRANCISCO, 2018). 

De acordo com Munanga (2005, p. 62) o “preconceito é uma opinião 

preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação”. Mesmo sendo negado nos 

discursos abertos, os diversos tipos de preconceitos são velados (ou nem tanto assim) 

nas práticas sociais. 

Exemplo disso é a quantidade de emendas na Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (LDB) nº 9394/1996 que contribuem para a construção e 

direcionamento das escolas na aplicação curricular dos temas. Tais alterações, mudam 

significativamente o trabalho pedagógico (OLIVEIRA, 2004). 

A educação brasileira passou por muitas mudanças ao longo dos anos, desde o 

período de formação tecnicista ao ciclo de formação humana, sempre com muitas críticas, 

porém respaldada legalmente. O que ocorre é que execução das atividades dentro das 

unidades escolares, precisa adaptar-se pela ausência de itens, instrumentos e materiais 

próprios para auxiliar as diversas demandas pedagógicas. 

Percebe-se hoje, uma mudança nos padrões de entendimento das identidades que 

os membros da sociedade tem, possivelmente, pela influência notadamente revolução 

tecnológica com o advento da internet e da fluidez das relações (BAUMAN, 2001). Por 

isso, a ciência das pesquisas sociais “é apenas uma forma de expressão dessa busca, 

não exclusiva, não conclusiva e não definitiva de conhecimentos” (MINAYO, 2016, p. 09). 

 

3.3 A demonização da Arte Afrodescendente 

 

A atividade pedagógica ocorreu no ano de 2019 entre os meses de fevereiro à 

março, que iniciou com uma aula de artes introduzindo a confecção de bonecas pretas 

artesanais para exposição. Neste primeiro momento, no processo de sondagem ao 

apresentar uma imagem (Imagem 01) com a proposta da boneca, houve entre os 

educados uma aversão, pois entendiam que tal artesanato se parecia com uma “boneca 

vodu” e apresentaram muito preconceito relacionado as artes afrodescendentes. 

Neste contexto, foi entendido pelos estudantes privados de liberdade, que a 

imagem de uma simples boneca preta, feita por palitos de madeira e por jornal acabou 

ligada a um processo de demonização. Este processo pode estar ligado ao preconceito 

religioso, ou a falta do conhecimento sobre a representação das bonecas ou devido outro 

fator não percebido pela professora. 

 
Imagem 01 – Fotografia apresentada aos estudantes na sondagem da prática pedagógica. 

 
Fonte: Retirada da internet. Pinterest, 2019. 
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Este fato, não poderia passar de forma desapercebida pela pedagoga regente e 

autora desta pesquisa, que adotou esta problemática para desenvolver leituras e 

discussões com os estudantes privados de liberdade em outras disciplinas. A atividade foi 

retomada nas aulas de ciências humanas e linguagem, principalmente, transpondo com 

muitas leituras e discussões as primeiras impressões sobre a atividade artística. 

Na formação desses estudantes, a arte é uma das disciplinas de cunho libertador, 

seja no criar quanto no imaginar, que visa a ampliação da capacidade específica e as 

experiências de cada indivíduo. Desta forma, o ser humano pode romper os velhos 

padrões, ter quebra de paradigmas e assimilar o processo de ensino e aprendizagem. 

Neste sentido, o propósito deste trabalho foi ampliar a discussão da temática de 

enfrentamento ao racismo, reconhecimento da cultura e da contribuição que os povos 

negros tiveram na construção do Brasil. Nas aulas seguintes, a proposta pedagógica 

permaneceu e após as leituras e discussões iniciaram os trabalhos artesanais. 

Portanto, antes da confecção das bonecas foram realizadas, leituras e debates 

sobre o surgimento das bonecas negras, as artes manuais e a muita discussão sobre a 

valorização da identidade, pois neste momento todos estudantes puderam se expressar, e 

fazer um breve relato de seu contexto histórico e cultural. 

Foi levada em consideração pela observação participante, para além das histórias 

e conceitos que cada um trazia, os vários tons de pele na perspectiva do colorismo, 

chegando até os mais retintos, portanto uma variável importante na construção da 

identidade racial dos sujeitos. 

Isso fornece subsídio para as discussões étnico-raciais e conflitos ou até mesmo 

ausência de percepção de sua identidade. Daí, percebeu-se que o repúdio no início da 

atividade por parte dos estudantes, pode decorrer também dos produtos culturais desta 

sociedade de consumo. 

Assim, logo após o início da confecção das bonecas, nos primeiros formatos, 

houveram vários comentários preconceituosos, que oscilavam dos mais racistas, às 

ofensas religiosas e até mesmo a rejeição da confecção, por pressupor que as mesmas 

faziam alusão a algum tipo de bruxaria. 

Somente quando de fato as bonecas foram ganhando formas, cores e se 

transformando na arte idealizada inicialmente, foi que os estudantes começaram a ter 

simpatia por elas. Assim, auxiliaram os demais colegas, que ainda estava na fase das 

bonecas “feias e aterrorizantes”. Cada estudante ao ver sua obra de arte, muitos não 

queria deixar levar para exposição, que fora proposto ao início dos trabalhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no âmbito prisional amplia os laços e as 

discussões por se tratar de um grupo de vulnerabilidade social. Portanto, a temática 

deveria ser um eixo de pesquisas acadêmicas, entretanto os resultados na busca de 

produções que balizassem a pesquisa mostraram o contrário. 

A partir de uma prática pedagógica na disciplina de artes obteve-se uma 

oportunidade de trabalhar conceitos aliados a identidade étnico-racial e religiosa. A 

produção de bonecas pretas a partir de palitos de madeira e jornais, se tornou uma 
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possibilidade de quebra de paradigmas ocorrida com leituras de textos complementares e 

depoimentos das vivências de estudantes privados de liberdade. 

A perspectiva inicial acerca da confecção das bonecas pretas foi a “demonização” 

da obra artística. Com o passar das aulas, as leituras de textos complementares e as 

discussões sobre os pontos de vista de cada estudante, foram rompidos velhos conceitos, 

de leitura de mundo, de alterações das coisas ao seu redor e isso só se torna possível 

compreender quando se liberta: quando o indivíduo quer e quando existe dedicação no 

que se quer aprender. 

No encerramento, para exposição das obras artísticas, muitos não quiseram 

entregar, pois gostaram do resultado final. Para além disso, a perspectiva de identidade 

étnico-racial e religiosa compreendida, sob a ótica do colorismo e das diferenças de 

religiosidade. 
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O DISCURSO CONSERVADOR: ESCOLA SEM PARTIDO E CONGÊNERES52 
 

Fátima Modesto de Oliveira53 
 
 

RESUMO: Neste artigo busca-se analisar as ideias educacionais como é o caso das que 
estão presentes no Projeto de Lei Escola sem Partido. Investigam-se suas formas de 
atuação enquanto dispositivos (possuidores de discursos e práticas) de implantação de 
políticas educacionais de viés conservador e autoritário, apoiando-se metodologicamente 
na premissa de que em uma Formação Discursiva existe a produção de normatividades e 
legitimações de uma política que envolve uma inculcação ideológica, resultando em 
conformidade social.  

 

Palavras-chave: Escola sem Partido. Conformidade Social.  Apartidário. Discurso. Efeitos 
de sentido 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Pretende-se analisar as ideias educacionais presentes na história da educação 

brasileira que fundamentaram o Projeto de Lei Escola Sem Partido.  Nesse sentido, 
busca-se um diálogo entre a história da educação, a história das idéias e a história 
cultural visando contribuir com o entendimento das transformações atuais no âmbito 
educacional por meio da análise da existência de um pensamento conservador na 
sociedade mais ampla que se projeta no âmbito escolar utilizando a escola enquanto uma 
agência de normatização engendrando uma conformidade social 

Procurara-se demonstrar as transmutações ocorridas na perspectiva de 
partidarização do pensamento educacional brasileiro desde aquela engendrada por meio 
do Partido do Ensino, que deita raízes nas práticas, projetos e programa da Associação 
Brasileira de Educação (ABE)54 até as perspectivas contemporâneas. Tais perspectivas 
que muito embora sejam autoproclamadas apartidárias, ecoam em suas entrelinhas, 
interesses de determinadas correntes políticas como é o caso do Movimento Escola sem 
Partido. 

 Por meio da leitura de entrevistas55 veiculadas na mídia online a respeito do 
Movimento Escola sem Partido, houve uma definição de recortes de um objeto teórico de 

 
52 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 
53 Graduada em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre 

em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutoranda em Educação e Saúde na 
infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo. 
54 Associação Brasileira de Educação criada em 1924 a partir da tentativa de fundar o partido da Accção 

Social: CARVALHO, Marta Maria Chagas de.  Molde nacional e fôrma cívica: higiene, moral e trabalho no 
projeto da Associação Brasileira de Educação (1924-1931). Bragança Paulista: EDUSF, 1998.  Segundo 
Carvalho, a ABE foi criada por um grupo de intelectuais que eram em sua maior parte engenheiros da 
Escola Politécnica, atuando como “órgão de opinião das classes cultas”, e preocupados com debates 
relacionados ao âmbito educacional  e propaganda cívica. A associação atingiu visibilidade nacional a partir 
das Conferências Nacionais de Educação. Em 1932, passa a ser administrada pelos Pioneiros da Educação 
Nova. In: CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Escola, Memória, Historiografia: a produção do vazio. São 
Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 10-15, 1993. 
55 Entrevista: Miguel Nagib: A confusão entre liberdade de ensinar e liberdade de expressão é o flagelo da 

educação brasileira. Entrevista concedida a Marina Remy.Jornal Hora Extra. 1 de Março e 2018. Disponível 

https://jornalhoraextra.com.br/author/marina/
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análise, possuidor de unidades de sentido que permitem observar os efeitos das relações 
discursivas e suas implicações na sociedade mais ampla.  

 
INTRODUÇÃO  
 
Vera Masagão Ribeiro na apresentação da coletânea que reúne artigos que 

tematizam o movimento Escola sem Partido (ESP) publicado pela Ação Educativa em 
2016, nos lembra que o ESP foi veiculado por meio de um sitio na internet56 desde 2004, 
todavia, adquire maior visibilidade a partir de 2014 com o avanço da tramitação de 
projetos lei. Nesse contexto, começam a circular notícias de docentes sendo intimidados57 
por notificações extrajudiciais, cujo modelo é fornecido no site do movimento, a fim de 
coibir a suposta doutrinação ideológica dos professores58. 

Pode-se dizer que esses são elementos do presente que nos levam a pensar o 
tempo passado, por isso, este trabalho busca compreender a existência de uma 
legitimação de práticas autoritárias no âmbito escolar brasileiro. Observa-se, portanto, ao 
longo da história, ideários que pretenderam fundamentar cientificamente a segregação 
social, como é o caso, por exemplo, do ideário médico-eugênico59, partilhado por vários 
educadores brasileiros, proporcionando a entrada da ciência da eugenia no discurso e no 
debate social, fazendo com que o mito do branqueamento repousasse em uma 
idealização de branquidade. 

Além disso, busca-se o entendimento de certas práticas que envolvem, não 
somente uma seleção na escola, com a presença de práticas de segregação, mas 
também, com a observação da existência de um controle ideológico que se manifesta por 
meio de Projetos de Lei como o “Escola sem Partido” e o projeto “Exército vai às Escolas” 
60, atualmente conhecido como Escolas Cívico-militares. 

O diálogo entre a história da educação, a história das idéias educacionais e a 
história cultural nos trás considerações que auxiliam nas observações das transformações 
atuais no âmbito educacional. Isso se dá por meio da análise da existência de um 
pensamento conservador presente na escola ao longo da história, facilitando a 
compreensão das representações desse recrudescimento autoritário no contexto atual. 

O Projeto de Lei “Escola sem Partido, foi recentemente retirado do senado por 
seus idealizadores61 em caráter definitivo, mas isso não remove seu significado enquanto 
uma demanda relacionada ao pensamento conservador com suas persistências situadas 
em ideários, mentalidades e discursos que engendram efeitos nos âmbitos educacionais.  

 
em: <https://jornalhoraextra.com.br/entrevista/miguel-nagib-escola-sem-partido/> Acesso em 08 de Julho de 
2020. Entrevista: José Luiz Fiorin: Bolsonaro e Escola Sem Partido querem educação que "ensine ideologia 
da direita". Entrevista concedida a Juca Guimarães. Brasil de Fato. 
15 de Outubro de 2018.  Disponível  em:< https://www.brasildefato.com.br/2018/10/15/bolsonaro-e-escola-
sem-partido-querem-educacao-que-ensine-ideologia-da-direita> Acesso em 08 de Julho de 2020. 
56 http://escolasempartido.org/depoimentos/252-mensagem-enviada-por-felipe-svaluto-em-maio-de-2004 
57 http://escolasempartido.org/blog/vitimas-da-doutrinacao-processam-estado-de-santa-catarina-por-danos-

morais/ 
58 Em 2017, professores de todo o país foram  perseguidos, processados ou responderam  sindicâncias por 

“doutrinação ideológica”. Alguns Recebem um e-mail de Miguel Nagib, coordenador do ESP, dizendo ter 
recebido denúncias e documentos referentes à prática doutrinária em sala de aula. Instituições abrem 
sindicância contra o professor. Em 2013 já havia alunos pelo país acusando professores de doutrinação 
marxista: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/universitario-se-recusa-fazer-trabalho-sobre-
marx-e-escreve-carta.html 
59 STEPAN, Nancy Leys. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Fiocruz, 2005. 
60 http://www.educacao.rs.gov.br/projeto-exercito-vai-as-escolas-comeca-no-segundo-semestre 
61 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666 
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Um ponto a ser entendido é que o sistema de ensino é um lócus de reprodução 
social62, palco de fatores eficazes de conservação social e, portanto interessam-nos os 
efeitos sociais do Projeto Escola sem Partido por meio da promoção de discursos, 
possuidores de resultados ideológicos que persistem no imaginário social 
independentemente de suas manobras atuais no universo das leis.  Busca-se o 
entendimento de persistências (com nova roupagem ou não) de políticas de ensino, 
projetos, decretos de leis, práticas e discursos educacionais ao longo da história63 
brasileira que legitimam um sistema que seletivo e excludente. 

 
O PARTIDO DO ENSINO E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
 
Ao ser lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 193264, 

documento ideado a partir da IV Conferência Nacional de Educação (CNE) 65em 1931, 
algumas conseqüências e ecos políticos e sociais despontam naquele contexto histórico 
que vão além da promessa feita pelos pioneiros, em seu papel de “establishment” da 
época, preconizando serem os condutores da modernidade do país por meio da 
educação. 

Marta Maria Chagas de Carvalho (1998) ao destacar a idéia de “reconstrução 
social pela reconstrução educacional” presente no Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova por meio do pensamento de Fernando Azevedo, destaca que esse desfecho em 
busca do “novo” se dá na revolução de 1930, colocando em cena uma consciência 
educacional. 

Um dos dispositivos que viabilizaram essa consciência educacional na busca por 
gerar um estado de consciência nacional foi o Club dos Bandeirantes do Brasil66, tal como 

 
62  Bourdieu (1998) deixa claro que o sistema educacional é um dos fatores mais eficazes de conservação 

social, já que fornece uma aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e ao mesmo tempo, ratifica 
a herança cultural e a idéia de “dom natural”.  Sobre esse assunto veja: BOURDIEU, P. Escritos de 
educação. NOGUEIRA, M.A e CATANI, A.M. (org.). Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
63 Como é o caso da presença do artigo 477 da década de 1960 e outras iniciativas como o Plano Atcon, as 

orientações da Associação Internacional de Desenvolvimento, o Relatório Meira Matos e o Relatório do 
Grupo de Trabalho Universitário (GTRU) instituído pelo MEC para estudar a crise da universidade. Sendo 
relevante analisar a implementação e os desdobramentos da série de acordos produzidos, nos anos 1960, 
entre o Ministério da Educação brasileiro (MEC) e a United States Agency for International 
Development (USAID).  
64 AZEVEDO, Fernando et al. O manifesto dos pioneiros da educação nova. São Paulo: Nacional, 1932. 
65 Conferências organizadas pela Associação Brasileira de Educação (ABE) a partir da década de 20, no 

mesmo período em que Nancy Leys Stepan (2005) ressalta em suas pesquisas que o pensamento 
eugênico presente nessa época identificava-se com a idéia de saneamento por meio das idéias de 
cientistas e reformadores sociais, sendo esse um importante instrumento para estudos da interação entre 
ciência e ideologia social: STEPAN, Nancy Leys. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América 
Latina. Fiocruz, 2005. 
66 Segundo Marta Maria Chagas de Carvalho, o Club dos Bandeirantes possuía sede no Rio de Janeiro, 

com ramificações em São Paulo e em Nova York. Atuava aguçando em seus seguidores a “aspiração de 
constituir-se na célula vital, a célula mater da “elite” nacionalista [...]” In: CARVALHO, Marta Maria Chagas 
de.  Molde nacional e fôrma cívica: higiene, moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de 
Educação (1924-1931). Bragança Paulista: EDUSF, 1998, p.93. O Club dos Bandeirantes do Brasil matinha 
uma imagem fundida e entrelaçada aos “novos tempos”, sob uma influência da industrialização, cujo modelo 
de produção era o Taylorista-fordista. Ele se estabeleceu enquanto uma instituição vanguardista, futurista e 
industrialista, tendo como pano de fundo, conexões com a Escola Politécnica do Brasil e à sua tradição 
positivista e cientificista. Além disso, é possível observar uma relação entre essa agremiação e outras que 
possuíam objetivos similares como é o caso da Associação Brasileira de Educação, a Rádio Sociedade do 
Rio de Janeiro e Instituições Militares. Tais grupos congêneres do Club dos Bandeirantes do Brasil 
congregavam intelectuais que produziram uma campanha educacional fomentando nacionalismos, civismos 
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definiu Carvalho, esta era uma “organização de caráter tendencialmente fascista”, 
(CARVALHO, 1998, P. 88), tendo a presença em seus órgãos diretores, membros do 
Conselho da Associação Brasileira de Educação (ABE).   

 Cria-se o Ministério da Educação, reorganiza-se o ensino secundário e superior 
tendo como pano de fundo uma disputa permeada por um ardor que busca o “novo”, 
nutrindo como inimigo o “velho”, constituindo com isso, uma categoria explicativa 
primordial desse momento, ou seja, a oposição tradicionalismo e renovação. 

Tal categoria representa na visão de Azevedo e seus congêneres67 uma ruptura 
com a política oligárquica, um embate contra o arcaico. Carvalho (1998) percebe no 
discurso de Azevedo que essa oposição entre tradicionalistas e renovadores, funciona 
como uma regra de ordenação, mas que ao mesmo tempo, essas duas vertentes 
moviam-se em um mesmo campo de debates, por isso, nas “propostas, as semelhanças 
eram mais relevantes que as diferenças (CARVALHO, 1998, P. 24). 

Segundo Marta Maria Chagas de Carvalho, essas semelhanças estavam na busca 
pela formação de uma nacionalidade, projeto que tinha como premissa a concepção de 
que a nação só poderia constituir-se por meio de um comando, e esse comando teria 
como parâmetro o pensamento da elite68. 

Entende-se que neste caso, existe a intenção de uma programação, de um molde, 
que envolvem mecanismos de controle social objetivando a educação como um 
instrumento de conformação de indivíduos a uma sociedade desejada, uma espécie de 
ideal civilizatório da sociedade. Para Carvalho isso implica em uma organização da 
sociedade e da escola sob o modelo da fábrica, trazendo medidas de racionalização de 
atividades escolares, ao lado de dispositivos de moralização envolta nas rotinas “em 
festas, comemorações cívicas e preleções [...] (CARVALHO, 1998, P.155). 

Assim, a educação é apreendida como “um meio de formação dos homens 
exigidos pelo padrão civilizatório que se pretende instaurar no país” (CARVALHO, 1998, 
P.41). Conforme aponta Carvalho, a Associação Brasileira de Educação (ABE) nasce em 
1924 no Rio de Janeiro, a partir do insucesso da organização da Ação Nacional, que tinha 
como documento inicial entrelaçamentos com os propósitos educacionais reformistas, 
além de preconizar um programa de reordenação político-jurídica do país.     

Tal como enfatizou, a autora, essa plataforma política atrelava-se com o 
“delineamento de uma reforma educacional destinada a modificar a mentalidade das 
novas gerações de classes médias” (CARVALHO, 1998, P. 55).   

  Carvalho, ainda destaca, que o grupo de intelectuais presentes na Associação 
Brasileira de Educação (ABE) se auto-representou como elite e, ao mesmo tempo, se 
auto-incumbiu de organizar o país, moldando projetos de ação política por meio de um 
discurso que anunciava uma despolitização, propondo-se a ser uma “organização 

 
e uma visão de mundo capitalista (industrialista).  Isso denota que a escolarização faz parte, antes de tudo, 
de um programa político. 
67 Afranio Peixoto A. de Sampaio Doria, Anisio Spinola Teixeira, M. Bergstrom Lourenço Filho, Roquette 

Pinto, J. G. Frota Pessôa, Julio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario Casassanta, C. Delgado de Carvalho, 
A. Ferreira de Almeida Jr., J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de Barros e Noemy M. da Silveira: AZEVEDO, 
Fernando et al. O manifesto dos pioneiros da educação nova. São Paulo: Nacional, 1932. 
68 A definição de elite adotada aqui é aquela trazida por José Willington Germano (1990) que entende que 

ao falarmos de “elite” estamos diante de um “bloco no poder, que envolve uma articulação entre o conjunto 
das classes dominantes, ou seja, burguesia industrial e financeira – nacional e internacional-, o capital 
mercantil, latifundiários e militares, bem como uma camada (de caráter civil) de intelectuais e tecnocratas”: 
GERMANO, José Willington. Estado militar e educação no Brasil (1964-1985): um estudo sobre as 
políticas educacionais. 1990. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em Educação)-Programa de Pós-
Graduação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, SP, Campinas, SP, UNICAMP. 
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apolítica” com “vocação cívica”, aparentemente sem “nenhuma cor política ou religiosa” 
(CARVALHO, 1998, P.99).   

 Nesse caso, a educação era o principal instrumento para a ABE colocar em prática 
um recurso de “moldagem”.  Concebia-se a educação como “dever”, em busca de uma 
realização de nacionalidade subordinando-se ao que era entendido como formação cívica.  
Conseqüentemente o poder era legitimado como se “procedesse de máximas originárias 
da vontade dos dominados [...]”, sendo esse um “requisito geral dos processos de 
dominação, inclusive no liberalismo” (CARVALHO, 1998, P. 42). 

No que diz respeito ao Club dos Bandeirantes do Brasil, a ele caberia elaborar um 
estado de consciência almejado para a nação, instaurando uma nova mentalidade- “a 
mentalidade H.B. (Homem Bandeirante), que surgiu no país como fato novo a anunciar 
um “Brasil de amanhã” que se efetivaria [...], quando tal mentalidade se generalizasse [...]” 
(CARVALHO, 1998, P. 94). 

A alcunha de “Partido da Educação Nacional” aplicado ao Partido Democrático 
tinha como concepção primordial, na visão de Fernando Magalhães69, a idéia de que um 
partido deve ser um “órgão de doutrinação, de pregação cívica” (CARVALHO, 1998, P. 
42). Esse era o ideário do partido que instaurava um “programa de saneamento moral e 
político” no país (CARVALHO, 1998, P. 75). 

 A Atual a presença do Movimento Escola sem Partido, atrelado ao Movimento 
Brasil Livre (MBL70), possui a mesma tendência em instaurar uma prática organizadora do 
social por meio da educação, também presente na busca da ABE e no Partido 
Democrático naquele contexto histórico. 

Ou seja, aquela educação, naquele contexto histórico, e essa educação 
preconizada pelo Movimento Escola sem Partido na contemporaneidade, não é “somente 
trabalho a ser desenvolvido a longo prazo pela escola, mas imediatamente, também pela 
organização político-partidária” (CARVALHO, 1998, P.83). 

Essa prática organizadora do social é vista como uma condição sine qua non para 
a “democracia”, entendida como “forma de vida organizada pelo influxo intelectual de 
“elites” sobre o “povo”, concebendo “democracia” como regime de governo no qual 
predomina a “opinião pública” e não conhecendo “opinião pública” senão como opinião 
orientada por elites intelectuais [...] “(CARVALHO, 1998, P. 84). 

Deste modo, tanto no passado, quanto no presente, estamos diante de um esboço 
de uma proposta de efetivação de um regime de governo fundado na “opinião pública” 
que é precisamente a proposta de organização social que contém em sua essência a 
ação política de elites, que atuam por meio de uma “ação ideológica de constituição e 

 
69 Fernando de Magalhães, presidente da seção carioca da Associação Brasileira de Educação ( ABE). 

Atualmente existe um sítio em construção na Internet onde os propósitos da administração atual desta 
associação serão analisados nessa tese de doutorado: http://www.abe1924.org.br/quem-somos 
70 Publicações americanas e inglesas como a Revista Forbes e o Jornal The Economist comparam o MBL 

como uma espécie de “Tea Party Tropical” com características ultraconservadoras, neoliberais e 
ultradireitistas. O Movimento Brasil Livre além, de suas semelhanças com o “Tea Party”, também possui 
suas afinidades com o movimento “Rumbo Libertad” existente na Venezuela e com os mesmos propósitos 
que o MBL no Brasil, promovendo uma visão de mundo liberal, em defesa da livre iniciativa, livre 
concorrência, Estado mínimo, meritocracia e privatizações, fazendo uso de estratégias discursivas 
conservadoras e autoritárias com características fascistas: 
https://www.economist.com/news/americas/21648665-crowds-are-smaller-they-are-not-going-away-tropical-
tea-party 
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/05/08/brazils-neoliberal-anti-dilma-group-goes-on-the-
defensive/#10faa4d2cddf 
http://www.forolibertad.com/que-es-rumbo-libertad/ 
 
 

http://www.abe1924.org.br/quem-somos
https://www.economist.com/news/americas/21648665-crowds-are-smaller-they-are-not-going-away-tropical-tea-party
https://www.economist.com/news/americas/21648665-crowds-are-smaller-they-are-not-going-away-tropical-tea-party
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/05/08/brazils-neoliberal-anti-dilma-group-goes-on-the-defensive/#10faa4d2cddf
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/05/08/brazils-neoliberal-anti-dilma-group-goes-on-the-defensive/#10faa4d2cddf
http://www.forolibertad.com/que-es-rumbo-libertad/
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controle da opinião, sendo o partido político a organização” (CARVALHO, 1998, P. 85). 
Tomar a “máquina governamental” é nessa estratégia o principal objetivo, para viabilizar 
uma política nacional de educação. 

Tal qual a Associação Brasileira de Educação e o Club dos Bandeirantes do Brasil, 
esses grupos, como o MBL e o Movimento Escola sem Partido, inicialmente buscaram 
seguidores para o liberalismo e o livre mercado, e em um momento posterior, investiram 
nas chamadas  "guerras culturais"71 enquanto um instrumento de mobilização, buscando 
a adesão de conservadores morais72 para a causa liberal.   

Como destaca José Silvério Baía Horta (1997), ao nível do discurso e da 
legislação, estes temas que envolvem, a concepção da educação como um problema 
nacional, a ligação entre educação e saúde e a ênfase na educação moral, evoluirão 
sempre no mesmo sentido: colocar o sistema educacional a serviço da implantação de 
políticas autoritárias. 

 
 
 
O Apartidarismo e a Escola sem Partido 
 
Em abril de 2017 o Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas se coloca diante dos efeitos do programa “Escola Sem Partido” no Brasil 
lembrando-nos sobre o Artigo 19 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos, ratificado pelo Brasil em 199273, que protege direitos relacionados à liberdade 
de pensar, partilhar idéias e informações, assegurando o direito social e cultural por meio 
da autodeterminação. Os relatores apontam o risco apresentado pelo Projeto Escola sem 
Partido ao evitar “o desenvolvimento de um pensamento crítico nos estudantes e a 
habilidade de refletir, concordar ou discordar com o que está exposto em aulas” 74. 

Sob essa perspectiva, quais as conseqüências75 para o pensamento autônomo em 
todos os níveis educacionais?76 

 
71GALLEGO, Esther Solano, ORTELLADO, Pablo; MORETTO, Marcio.  “Guerras culturais” e “populismo 

anti-petista” nas ruas de 2017. Fundação Friedrich Ebert Stiftung Brasil. Julho de 2017. Disponível em: 
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/13540.pdf> 
72 No dia 10 de setembro de 2017 uma exposição sobre o movimento queer no Santander Cultural em Porto 

Alegre foi criminalizada por meio de acusações como pedofilia, zoofilia e pornografia após uma campanha 
realizada pelo Movimento Brasil Livre (MBL). Judith Butler entende a questão de gênero enquanto uma 
relação entre sujeitos socialmente constituídos em contextos especificáveis. Ou seja, não se vê um atributo 
fixo em uma pessoa em relação ao gênero e sim uma variável fluida que muda em diferentes contextos e 
em momentos diferentes. O Movimento Queer questiona o poder hegemônico e as fronteiras entre o normal 
e o anormal e será a partir desta teoria que autoras como Deborah Britzman pensam essa questão no 
âmbito da educação. Sobre o tema ver: 
 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Editora Record, 2003.  
BRITZMAN, Deborah P. O que é esta coisa chamada amor-identidade homossexual, educação e 
currículo. Educação & Realidade, v. 21, n. 1, 1996. 
73 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm 
74 http://www.campanha.org.br/direitos-humanos/onu-se-manifesta-contra-o-escola-sem-partido-e-cita-

mudancas-na-base-curricular/ 
75 A este respeito é importante considerar as observações de Canguilhem (2009) ao deixar claro que o 

normal não é um estado estático ou pacífico, mas, sim, um conceito dinâmico. O normal é continuamente 
produzido e redefinido pelo campo imanente de forças sociais. Macedo (2017) também  nos trás 
considerações significativas sobre o modo pelo qual as negociações políticas presentes na elaboração da 
Base Nacional Curricular Comum (BNCC) colocam em funcionamento uma normatividade neoliberal.: 
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009; MACEDO, 
Elizabeth. As demandas conservadoras do Movimento Escola sem Partido e a Base Nacional Curricular 
Comum. Educação & Sociedade, v. 38, n. 139, 2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pablo-ortellado/2017/08/1911217-militarismo-e-religiao-marcam-as-guerras-culturais-no-brasil.shtml
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.campanha.org.br/direitos-humanos/onu-se-manifesta-contra-o-escola-sem-partido-e-cita-mudancas-na-base-curricular/
http://www.campanha.org.br/direitos-humanos/onu-se-manifesta-contra-o-escola-sem-partido-e-cita-mudancas-na-base-curricular/
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Cabe pensar em uma etnografia das fronteiras entre o cultural, o social e o político, 
entrelaçadas ao âmbito educacional, ao perceber a trajetória das concepções de 
educação que vão desde aquela que entende a educação como problema nacional, 
passando por aquela analisada por José Silvério Baía Horta (1997) onde a educação 
passará a ser considerada “problema de segurança nacional”.  

Portanto, dirigir o olhar para o desenvolvimento dessas tendências conservadoras, 
que por trás da idéia de “neutralidade” e de uma aparente vocação apartidária pode ser 
um importante viés de análise que trás para a pesquisa educacional, uma visão 
interdisciplinar articulando conhecimentos da História da Educação com a Antropologia ao 
observar a presença no contemporâneo de um imaginário moral que sofre 
reconfigurações do passado. 

O ponto de vista77, defendido pelo projeto de lei Escola sem Partido possui uma 
visão educacional que privilegia uma pedagogia que busca uma integração ao status quo, 
deixando evidente, a pretensão de que essa seja uma visão hegemônica dentro da 
própria escola, transformando o ato de educar em um lócus de semiformação78 em 
oposição ao pensamento autônomo, crítico e emancipatório. 

Interessa-nos, estabelecer uma articulação entre a tendência ao pensamento 
neoliberal, ultradireitista e conservador, preconizada pelo movimento Escola sem Partido. 
E, também, observar as mudanças políticas e sociais que ocorreram ao longo da História 
sob um controle que tem como objetivo, uma conservação sem colocar em risco a 
hegemonia do poder conservador, realimentando constantes reconfigurações mantendo 
um padrão de normatividade por meio de instrumentos de legitimações políticas e 
inculcações ideológicas. 

Deste modo, embasando-se no pensamento de Michel Pêcheux, praticar a Análise 
de Discurso nas ideias educacionais e políticas mencionadas nesse trabalho é um 
dispositivo que permite analisar a “textualização do Político” (ORLANDI, 2005, P.10), em 

 
 
76 O significado de autonomia que está sendo colocado aqui é no sentido de dar vazão a uma existência 

que possa dar margem a uma possibilidade de decisão vinda do interior do próprio sujeito e não uma 
espécie de mascaramento da realidade social produzida por uma pressão externa, como aponta Chauí 
(2011) ao definir ética e autonomia em oposição à heteronomia: CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia: o 
discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez, 2011. 
77 Esse movimento consegue influenciar projetos de lei em diversos níveis de governo, fomentando idéias 

sobre o que o professor deve ensinar ou comentar em sala de aula, passando por sugestões sobre o 
conteúdo didático e até avaliações de concurso público para o ingresso no ensino superior. Os projetos 
prevêem afixação, em toda sala de aula, de uma lista com os “deveres do professor”: 
http://escolasempartido.org/deveres-do-professor 
 O discurso que predomina neste movimento tem um caráter punitivo, contrário a um pensamento 
autônomo, e nesse sentido fazem oposição a qualquer manifestação de diversidade que envolva idéias em 
defesa dos negros, homossexuais ou qualquer tema que se relacione a direitos humanos, como é o caso da 
situação de pessoas que habitam territórios vulneráveis ou a população de jovens encarcerados. Invasão da 
UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) pela Polícia Militar contra Direitos Humanos  
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/pms-armados-ocupam-universidade-durante-
audiencia-publica-sobre-direitos-humanos/  
78 Como ressalta Marcuse por trás desse tipo de visão de mundo que tem como principio o neoliberalismo, a 
globalização e a semiformação (proibindo o pensamento crítico), existe uma racionalidade técnica que cria 
uma sociedade com ausências de singularidades, cumprindo o seu papel de fixar padrões para as 
atividades humanas, conseguindo engendrar exclusões. Ao relacionar destrutividade com “normalidade”, ele 
nos alerta para o perigo desta relação desembocar em atitudes fascistas contra os que não estão dentro do 
padrão de “normalidade” estabelecido. 
Essa destrutividade é dirigida contra o outro, havendo um banimento das identidades. Nesse caso, a 
agressividade “volta-se contra os que não pertencem ao todo, aqueles cuja existência é a sua negação” 
MARCUSE, Herbert. A Ideologia da Sociedade Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.p.100 
. 
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busca da apreensão da “relação entre o simbólico e as relações de poder” (ORLANDI, 
2005, P.10). 

Observa-se uma formação discursiva a partir da análise da existência de uma 
proposta intitulada Escola sem Partido presente não só imaginário social (por meio de 
idéias educacionais congêneres do passado), mas também por meio dos efeitos dos 
meios de comunicação de Massas e a forma como eles constroem a imagem da realidade 
social e seus efeitos de sentido. 

 O estudo se dá por meio da análise da existência de um pensamento conservador 
persistente ao longo da história da educação que se projeta no âmbito escolar utilizando a 
escola enquanto uma agência de normatização. 

 
O Discurso e seus efeitos no imaginário social 
 
Um dos eixos de análise desse trabalho é compreender e examinar o significado 

das persistências culturais e o discurso que pode ser um instrumento para viabilizar 
legislações e práticas de exceção que afetam a educação e a sociedade mais ampla.   
Pretende-se também identificar os significados do discurso que em alguns momentos, se 
manifesta no silêncio79, no indizível, que concorda com uma lógica de funcionamento do 
poder que sustenta um ideal de superioridade, um ideal hierárquico e autoritário que pode 
afetar bruscamente a questão educacional.    

Como aponta Rodrigues (2008), o método de estudos e desenvolvimento teórico 
estabelecido por Saussure nos proporciona um olhar mais atento à complexidade e ao 
caráter social da língua por meio do discurso, dos interdiscursos80 que revelam 
identidades e de seus efeitos de sentido. 

Torna-se importante observar o processo histórico de permanências e rupturas, 
dentro das quais é necessário descrever e explicar as complexas inter-relações entre as 
dinâmicas de hierarquização social.  Uma das hipóteses deste trabalho é aquela que 
entende que estamos falando de um país “onde o autoritarismo não é apenas a tônica dos 
governos, mas marca distintiva das relações sociais, permeando todas as atividades e a 
maneira de pensar [...]” (Chauí, 2011, P. 217).  

Rodrigues (2008) nos explica que na obra saussuriana existe a influencia de 
pensadores clássicos como Karl Marx e Durkheim. Portanto, o conceito de fato social 
desenvolvido por Durkheim se faz presente em sua obra para elucidar a importância deste 
conceito enquanto um fenômeno que ao atender às características de generalidade, 
exterioridade e coercitividade, fazem com que os indivíduos pensem não somente com 
suas próprias cabeças e sim, sentem, pensam e fazem aquilo que já é esperado delas 
pela sociedade. Rodrigues (2008) ressalta que esse conceito está na base do aspecto 
social da língua, e se traduz pelo conceito de sistema presente na obra saussuriana. 

Nessa perspectiva, analisada por Rodrigues (2008), para Saussure, a língua está 
em conexão com um sistema de valores puros.  Assim, ao enfocar a língua como um fato 

 
79 Isto está sendo considerado aqui, pois, historicamente há uma hierarquização social em nossa sociedade 
manifestando em formato de violência contra a população habitante de territórios de vulnerabilidade. 
 No que diz respeito à violência contra a população em alta vulnerabilidade, não é possível deixar de 
mencionar a morte dos 111 presos no massacre do Carandirú, a chacina da candelária e os adolescentes 
que atearam fogo em um índio em Brasília, assim como, outras manifestações típicas de reconfigurações 
de um Estado de exceção que ocorrem cotidianamente no Brasil em meio a um silêncio por parte da 
população que pode expressar uma espécie de esquecimento, alheação, abstração ou apatia que acaba 
atuando como uma concordância com  relação a tais acontecimentos. 
80 Memória discursiva segundo Michel Pêcheux. In: ORLANDI, E.P. Michel Pêcheux e análise do discurso. 
Estudos da Lingua(gem). Vitória da Conquista, no 1, p. 9-13, junho, 2005. 
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social, produto da coletividade, que estabelece os valores desse sistema através da 
convenção social, sobre a qual o indivíduo não teria nenhum poder, o pensamento de 
Saussure nos auxilia a dirigir o olhar para dispositivos presentes nesse sistema de valores 
atrelados à língua. 

 Segundo Rodrigues (2008), o que Saussure classifica como sistema de valores é 
o fato social que, estabelecido por via de acordo social, passa a representar grandezas e 
auxiliar na gestão de algum aspecto das interações de uma sociedade. 

De acordo com Orlandi (2005), Michel Pêcheux inclui a análise do imaginário na 
relação dos sujeitos com a linguagem. Portanto, na memória discursiva presente na 
entrevista concedida por Miguel Nagib (um dos idealizadores do Movimento Escola sem 
Partido), ao Jornal Hora Extra em 2018, este aspecto fica bastante claro. Isso se dá, tanto 
na visão do jornal por meio de sua introdução, manchete (destaque da foto do 
entrevistado), perguntas e diálogos que fomentam o ideário do próprio entrevistado, 
quanto no discurso de caráter conservador promovido por Miguel Nagib. 

Cabe entender nesse papel desempenhado pelo Jornal Hora Extra um processo 
que desponta na contemporaneidade em meio a um cenário que envolve uma 
mobilização social anti-esquerda no Brasil, em meio à presença de Institutos no formato 
de Think Tanks81 redes de empreendedorismo cívico e religioso que estimulam ativismos, 
além do papel do Instituto Mises Brasil (IMB) criado em 200782. Ainda vale ressaltar, a 
função do Movimento que ficou conhecido como Dia do Basta83, assim como outros 
movimentos que se apresentaram em escala nacional a partir de 2011 fomentando 
discursos contra a corrupção, contra uma suposta doutrinação ideológica e possuidores 
de uma bandeira apartidária. 

Nesse caso é possível observar esses elementos na própria introdução 
tendenciosa realizada pelo jornal84 ao ressaltar a figura de Che Guevara na fala de Nagib 
como um “um assassino cruel e sanguinário  – que treinou e comandou pelotões de 
fuzilamento que executaram milhares de homens, mulheres e crianças considerados 
inimigos do povo pelo novo regime”. Após essa introdução de caráter anticomunista, o 
Jornal chama a atenção para a figura de Nagib como aquele sujeito que irá desmistificar o 
Movimento Escola sem Partido, desvelando seu potencial que enuncia o “novo”, a 
democracia e jamais, a censura. Explicando o quanto é equivocado acusar tal Movimento 

 
81 A este respeito ver: HAUCK, Juliana Cristina Rosa. Think tanks: quem são, como atuam e qual seu 
panorama de ação no Brasil. 2015. 
82 https://www.mises.org.br/ 
83 Movimento com princípios ideológicos do Apartidarismo contra a corrupção:  
http://diadobasta.org/ 
84 Em 2003 quando a filha adolescente chegou da escola dizendo que seu professor de História havia 
comparado São Francisco de Assis a Che Guevara, Miguel Nagib, Procurador do Estado de São Paulo 
tomou um susto. Alguns anos antes, ele já estava incomodado com o professor que tinha sido docente de 
seu filho mais velho. Naquele momento resolveu escrever uma carta aberta ao mestre de seus filhos. Com 
apenas 300 cópias, sozinho no estacionamento da escola, resolveu expor o que achou um abuso 
constitucional contra seus filhos, pessoas ainda em formação. 
A reação não foi boa. Tanto a escola quanto os colegas de seus filhos se solidarizaram com o professor. 
Seria compreensível qualquer um desistir do assunto, mas o episódio apenas fez crescer uma curiosidade 
genuína sobre o poder de doutrinação que professores utilizavam contra seus alunos e como isso era feito 
de modo a atingir todos os níveis do nosso sistema educacional. 
Um ano depois da lamentável comparação entre um homem santo que abdicou de uma vida mundana de 
excesso para se tornar um símbolo da humildade e resignação e um assassino cruel e sanguinário  – que 
treinou e comandou pelotões de fuzilamento que executaram milhares de homens, mulheres e crianças 
considerados inimigos do povo pelo novo regime de Fidel Castro – , o Escola Sem Partido (ESP) já 
começava a ser a maior resistência da história da educação brasileira contra a dominação da ideologia 
única e do falso consenso. 
 

https://www.mises.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apartidarismo
http://diadobasta.org/
http://diadobasta.org/
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como um defensor da censura. Pelo contrário, o Jornal “esclarece” ao leitor que o 
Movimento Escola sem Partido (ESP) “estará na pauta daqueles que realmente se 
preocupam com o desenvolvimento da educação brasileira”. 

A partir da primeira pergunta85 tanto o entrevistador quanto o entrevistado 
ressaltam e fomentam a idéia de doutrinação presente no âmbito escolar. Como ressalta 
Orlandi (1994), nesse caso, “o efeito ideológico elementar é o que institui o sujeito” 
(ORLANDI, 1994, P.54). 

 Ou seja, busca-se com esse discurso de uma suposta doutrinação por parte de 
professores, um efeito que leva indivíduos conservadores a adotarem a idéia primordial 
do Movimento (ESP) que é a anti-doutrinação (suposta neutralidade), mas que, porém, 
tem como pano de fundo valores neoliberais, anti-intelectuais, anti-comunistas e racistas, 
além do preconceito relativo aos que vivem em territórios altamente vulneráveis. 

Em sua terceira pergunta, o jornal afirma que grande parte dos professores do 
sistema de educação brasileira são filiados à CUT. Organização que faz parte do Foro de 
São Paulo e que tem como estratégia para cativar votos e militantes à doutrinação nas 
escolas. Nesse caso, o jornal pergunta ao criador do Escola sem Partido, qual a 
estratégia do movimento para vencer a resistência desse professores militantes para que 
escolas e universidades sejam um ambiente mais neutro ideologicamente. 

 Como ressalta Marilena Chauí (2012) embasando-se em Marx e Engels, 
ideologia no pensamento Marxista é um conjunto de proposições elaborado, pela classe 
dominante (burguesia), com objetivo de fomentar os interesses e as idéias da classe 
dominante, construindo uma hegemonia. Em outras palavras, não existe neutralidade. 
Além disso, a ideologia atua de forma discriminatória: ela inclina as pessoas das classes 
subordinadas à submissão e à obediência, enquanto as pessoas das classes dominantes 
aprendem a comandar e a controlar. 

Desta maneira, a sociedade capitalista não se sustentaria se não houvesse 
mecanismos e instituições encarregadas de garantir que o status quo não fosse 
contestado. O primeiro mecanismo está a cargo dos aparelhos repressivos de estado (a 
polícia, o judiciário); o segundo é responsabilidade dos aparelhos ideológicos de estado (a 
religião, a mídia, a escola, a família)86. 

 Isso pode ser obtido através da força ou do convencimento, da repressão ou da 
ideologia. 

Assim, ideologia é algo que é constituída por aquelas crenças que nos levam a 
aceitar as estruturas sociais (capitalistas) existentes como boas e desejáveis.  

 Na segunda entrevista analisada, concedida por José Luiz Fiorin, ao Jornal Brasil 
de Fato uma das perguntas foi sobre o que existe por trás da proposta do Movimento 
Escola sem Partido ao fomentar a idéia de uma escola sem ideologia87. 

 Fiorin nos explica que a palavra ideologia ganhou um sentido negativo nesse 
contexto em que vivemos. Ideologia, segundo ele, é o posicionamento político do outro.  

 
85 Hora Extra – O senhor disse, em um programa de televisão, que começou a perceber a doutrinação nas 
escolas quando um professor de sua filha comparou Che Guevara com São Francisco de Assis, como e por 
que o Sr. fez desse insight uma causa? 
86 Tomaz Tadeu da Silva (2013) explica ideologia segundo Althusser. In: TADEU, Tomaz. Documentos de 

identidade: uma introdução às teorias do currículo. Autêntica, 2013. 
87 O que está por trás dessa proposta de Escola Sem Partido, de escola sem ideologia? In:  

Entrevista: José Luiz Fiorin: Bolsonaro e Escola Sem Partido querem educação que "ensine ideologia da 
direita". Entrevista concedida a Juca Guimarães. Brasil de Fato. 
15 de Outubro de 2018.  Disponível  em:< https://www.brasildefato.com.br/2018/10/15/bolsonaro-e-escola-
sem-partido-querem-educacao-que-ensine-ideologia-da-direita> Acesso em 08 de Julho de 2020. 
 
 

https://www.brasildefato.com.br/2018/10/15/bolsonaro-e-escola-sem-partido-querem-educacao-que-ensine-ideologia-da-direita
https://www.brasildefato.com.br/2018/10/15/bolsonaro-e-escola-sem-partido-querem-educacao-que-ensine-ideologia-da-direita
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Ou seja, Fiorin explica que atualmente a direita diz que não tem ideologia, ou seja, eles 
“tomam a ideologia como se fosse alguma coisa não verdadeira e, em oposição a isso, 
existe a verdade que é a adequação do discurso à realidade”. Em outras palavras, no 
discurso de Nagib, existe claramente a relação entre linguagem e ideologia ao associar 
professores a uma não neutralidade ideológica e ainda ressaltando sua filiação a 
instituições e partidos de esquerda. Desta maneira, “não há discurso sem sujeito nem 
sujeito sem ideologia” (ORLANDI, 1994, P.54). 

Por isso, é importante observar e entender o “modus operandi” de movimentos 
semelhantes ao Movimento Escola sem Partido em outros países como é o caso do ‘Con 
Mis Hijos No Te Metas “88 (Perú, Canadá), “Tea Party” (EUA)89, “Rumbo 
Libertad”90(Venezuela) e Professor Watchlist91 (EUA), sendo que esse último tem como  
missão expor e documentar professores universitários que, segundo eles, discriminam 
estudantes conservadores e realizam propaganda “esquerdista” na sala de aula. 

  Não é necessário ressaltar que todos esses grupos são constitutivos de 
mentalidades ultraconservadoras, neoliberais e ultradireitistas, possuindo o papel de 
promover uma visão de mundo permeada pela lógica da acumulação e do individualismo, 
utilizando estratégias como o racismo reverso92 e a intolerância ao diferente, empregando 
em potencia a dialética do inimigo. 

Em meio a essa narrativa preconizada por esses grupos, vemos como apêndice 
uma insurgência na Europa, Estados Unidos e América Latina de forças de extrema-
direita, racistas, xenófobas, fascistas ou semifascistas, fenômeno analisado por Michael 
Löwy (2015). 

Segundo ele, tais idéias no caso europeu, “contaminam também a direita “clássica” 
e até parte da esquerda social neoliberal” (Löwy, 2015, P. 653), e assim a extrema-direita 
alcança tal influência na política européia, manifestando-se no Brasil, primordialmente 
pelo chamado a um golpe militar, assim como pelo, anticomunismo, além do 
favorecimento a medidas autoritárias contra a “insegurança” por meio do aumento da 
repressão policial, e pela defesa da reintrodução da pena de morte, como é o caso das 
idéias promovidas pela chamada “bancada da bala”, fortemente representada no 
Congresso brasileiro que tem como aliado o neopentecostalismo93.  

Löwy (2015) nos diz que o elemento mais inquietante da extrema-direita 
conservadora no Brasil, que não tem um equivalente direto na Europa, é o apelo aos 
militares, ou seja, o chamado a uma intervenção militar, invocando um saudosismo em 
relação à ditadura militar. 

Interessa-nos, portanto, estabelecer uma articulação entre a tendência ao 
pensamento neoliberal, ultradireitista e conservador, preconizado por este cenário que se 
avoluma ao fundo utilizando- se de uma estratégia discursiva “apartidária”. 

 
 Considerações finais 
.  

 
88Con Mis Hijos No Te Metas, disponível em < https://conmishijosnotemetas.pe/> 
89 https://www.economist.com/news/americas/21648665-crowds-are-smaller-they-are-not-going-away-

tropical-tea-party 
90 http://www.forolibertad.com/que-es-rumbo-libertad/ 
91 “Prof Watchlist”: docentes norte-americanos também são perseguidos em meio a polarização política. 

Disponível em <https://www.professorwatchlist.org/about-us/>. Acesso em 10 de novembro de 2018. 
92 SOARES, Vera. O verso e reverso da construção da cidadania feminina, branca e negra no 
Brasil. Tirando a Máscara: Ensaios sobre o Racismo no Brasil. São Paulo, Paz e Terra, 2000. 
93 TORRES, Roberto. O neopentecostalismo e o novo espírito do capitalismo na modernidade 
periférica. Perspectivas: Revista de Ciências Sociais, v. 32, 2007. 

https://conmishijosnotemetas.pe/
https://www.economist.com/news/americas/21648665-crowds-are-smaller-they-are-not-going-away-tropical-tea-party
https://www.economist.com/news/americas/21648665-crowds-are-smaller-they-are-not-going-away-tropical-tea-party
http://www.forolibertad.com/que-es-rumbo-libertad/
https://www.professorwatchlist.org/about-us/
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A possibilidade de a escola funcionar como um aparelho ideológico dependia 
segundo Carvalho (1998) de uma articulação em um sistema organizado, orientado e 
impulsionado pelo Estado, sendo ele o principal agenciador das elites na promoção da 
unidade nacional, “característica do modelo de “ideologia do Estado” que constrói: a idéia 
de irradicação total do conflito pela adoção do modelo político (técnico) apropriado” 
(CARVALHO, 1998, P. 45). 

  A relevância em se observar esse período histórico é enfatizado por Germano 
(1990) quando nos diz que a concepção de universidade calcada nos modelos norte-
americanos na década de 1960 não foi imposta pela USAID, mas foi, antes de tudo, 
almejada desde os fins da década de 40 pela “intelligentsia” da época, por meio de idéias 
de modernização e até mesmo de democratização do ensino superior, fazendo com que 
quando “os americanos aqui desembarcaram”, encontrassem um “terreno arado e 
adubado para semear suas idéias” (GERMANO, 1990, P.164). 

Tanto o Projeto Escola sem Partido quanto a Associação Brasileira de Educação 
estabelecem modelos de comportamento instituindo padrões que incidem sobre a vida 
familiar94, as relações de trabalho e o cotidiano, ou seja, “Saúde, moral e trabalho, 
inscrevendo-se em um “grande programa de ação social” (CARVALHO, 1998, P. 212). 

Por isso, um dos focos centrais deste trabalho está em desvendar essa 
permanência, daí a necessidade de se remontar o discurso promovido por esses 
movimentos (do passado e do presente) que podem desempenhar um papel primordial 
em uma reprodução de uma relação de ódio e medo que aparecem na segregação social 
por meio dos jogos de linguagem, dominação e poder, que se manifestam na forma de 
racismo, e outras hierarquias socialmente entrincheiradas95 

   Outra indagação diz respeito ao discurso promovido por esse movimento que 
pode desempenhar um papel na reprodução de uma relação de ódio e medo que 
aparecem na segregação social por meio dos jogos de linguagem, dominação e poder, 
que inevitavelmente, podem se manifestar na forma de racismo, e outras hierarquias 
socialmente entrincheiradas.  

Busca-se, portanto, investigar essas permanências que possuem como pano de 
fundo, tentativas de sistematizações de condutas com suas raízes, na elaboração de 
programas de higienização mental96 e social presentes a partir das décadas de 20 e 3097 
tendo como contexto social primordial de atuação o campo escolar. 

 
94 A esse respeito é importante citar um caso ocorrido em dezembro de 2016 em que uma mãe, tortura e 

mata um filho, motivada por uma questão de gênero. Esse acontecimento não é o único, existindo muitos 
outros, tanto na contemporaneidade quanto no passado.  Destaca-se aqui, apenas esse caso, como um 
exemplo, sobre como um imaginário conservador pode afetar a estruturas entrelaçadas na vida social: 
https://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2017/01/12/mae-deu-tres-facadas-pescoco-de-filho-gay-
jovem-foi-torturado-um-dia-depois-natal/ 
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2017/01/advogada-diz-ter-provas-de-que-mae-matou-o-
proprio-filho-por-ele-ser-gay.html 
95 Lygia de Sousa Viégas et al (2017) observam duas formas de se amordaçar o pensamento crítico, 

fomentadas pelo Movimento Escola sem Partido. Uma delas é a tentativa de amordaçar o trabalho docente 
e a outra é tentativa de amordaçar toda e qualquer expressão das diferenças, e isso atinge alunos e 
familiares. Por trás da disseminação de uma idéia de “ideologia de gênero”, acabam influenciando atos 
violentos e intolerantes em relação às diversidades não só no chamado “chão de escola”, mas também na 
sociedade mais ampla, como destacaram Lygia de Sousa Viégas et al (2017) ao mencionarem a extensão 
da mordaça que atinge os  familiares, além dos próprios alunos: DE SOUSA VIÉGAS, Lygia; GOLDSTEIN, 
Thaís Seltzer. ESCOLA SEM PARTIDO, SEM JUÍZO E SEM BOM SENSO: JUDICIALIZANDO E 
MEDICALIZANDO A EDUCAÇÃO. 
96 As pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Higienismo e Eugenia (GEPHE) da 

Universidade Estadual de Maringá são exemplares sobre esse tema como é o caso da Dissertação de 
Mestrado que pesquisa a atuação da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) que realizou um programa 

https://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2017/01/12/mae-deu-tres-facadas-pescoco-de-filho-gay-jovem-foi-torturado-um-dia-depois-natal/
https://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2017/01/12/mae-deu-tres-facadas-pescoco-de-filho-gay-jovem-foi-torturado-um-dia-depois-natal/
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2017/01/advogada-diz-ter-provas-de-que-mae-matou-o-proprio-filho-por-ele-ser-gay.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2017/01/advogada-diz-ter-provas-de-que-mae-matou-o-proprio-filho-por-ele-ser-gay.html
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Os estudos mencionados nesse trabalho contribuem, portanto, com a 
compreensão do significado de algumas persistências culturais e o discurso que se 
insinua por trás de sua manutenção, atuando como um instrumento para viabilizar 
legislações e práticas de exceção que afetam a educação e a sociedade mais ampla. 

Torna-se importante não desprezar uma possível existência (com algumas 
persistências e reconfigurações) de uma mentalidade conservadora no Brasil, engendrada 
por meio de uma conciliação do liberalismo econômico com o pensamento autoritário, 
patriarcal e ditatorial98. Torna-se relevante, também, observar, a presença de políticas de 
Estado e o apoio de grupos sociais que engendram extermínios e higienizações 
legitimadas e silenciadas em sinal de conformidade por parte da sociedade mais ampla99. 

O Estado brasileiro atua em determinadas situações como uma fábrica de 
normatização de corpos, lócus de desenvolvimento de um racismo de classe, que delega 
aos pobres e aos descendentes de negros escravizados pelo patriarcalismo uma 
condição de homo sacer100, em meio à biopolítica onde a vida e o direito se confundem, 
engendrando sujeitos que não possuem direito a vida, tendo em vista que são excluídos 
das normas, mesmo sendo mantida uma aparência de inclusão. 

 
de higiene mental e eugenética no âmbito escolar e social: http://old.ppi.uem.br/gephe/; FIGUEIRA, 
FERNANDA FREIRE. A Liga Brasileira de Higiene Mental e a Psicologia no Brasil. 
 
 
97  Nancy Leys Stepan (2005) aborda a questão da eugenia, termo cunhado pelo cientista britânico Francis 

Galton em 1883 para designar uma ciência que irá buscar uma “melhoria racial".  No que diz respeito ao 
contexto latino, a demanda por "regeneração nacional" e "aprimoramento racial" não gerou políticas de 
esterilização dos ditos "inaptos e inferiores", mas buscou caminhos originais e perversos para "civilizar" a 
América Latina e suas populações. Ricardo Augusto dos Santos (2010) nos diz que o Estado não comporta 
apenas aparelhos de coerção que possibilitam uma dominação, mas ele também produz uma direção 
intelectual.  A linha argumentativa deste autor nos leva a pensar como os intelectuais do campo eugênico 
construíram suas práticas e representações frente aos demais grupos organizados da sociedade, e como 
disputavam e consolidavam sua presença nas diversas agências estatais: STEPAN, Nancy Leys. A hora da 
eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Fiocruz, 2005. SANTOS, Ricardo Augusto dos. Os 
Intelectuais e a ética da crueldade. XIV Encontro Regional da ANPUH-Rio de Janeiro, 19 a 23-07-2010. Rio 
de Janeiro, 2010. 
98 Este pode ser um ponto inicial para investigar dilemas atuais onde acontece uma convivência entre idéias 

modernas e arcaicas presentes em um só momento como destaca Almeida (1987, 2007).  
ALMEIDA, Angela Mendes de et al. Pensando a família no Brasil: da colônia à modernidade. Rio de janeiro: 
Espaço e tempo, 1987.  DE ALMEIDA, Angela Mendes. Estado autoritário e violência institucional. In: 28º 
Congresso Internacional da LASA (Latin American Studies Association), Montreal. 2007. 
Aspectos sobre como a ditadura militar brasileira encontrou uma maneira de permanecer em meio às 
estruturas jurídicas, nas práticas políticas e na violência cotidiana: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir 
Pinheiro. O que resta da ditadura: a exceção brasileira. Boitempo Editorial, 2010. 
99  Existe uma persistência de valores conservadores em nossa sociedade já apontados por pesquisadores 

do pensamento político brasileiro e por estudiosos da história das mentalidades, desembocando em 
situações que vão desde aquela ocorrida nos anos 80, quando o prefeito Jânio Quadros instituiu a 
"Operação Tarântula" (morte de travestis) até a uma situação como essa onde uma mãe mata um filho. 
Neste aspecto, torna-se importante observar a presença de políticas de Estado e o apoio de grupos sociais 
que engendram extermínios e higienizações legitimadas e silenciadas em sinal de conformidade por parte 
da sociedade mais ampla. Para observar essa subjetividade que diz respeito ao apoio da população é 
interessante mencionar o documentário de Rita Moreira, Hunting season (1988)  que mostra claramente a 
visão de mundo da sociedade paulistana sobre a homossexualidade, afirmando apoiar  crimes contra 
travestis. Rita Moreira - Hunting Season / Temporada de caça:   
https://www.youtube.com/watch?v=rjan_Yd0C5g&t=10s 
100 Sobre o conceito de Homo Sacer:  AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção.  Tradução de Iraci D. Poleti. 

São Paulo: Boitempo, 2004. AGAMBEN, Giorgio; BURIGO, Henrique. Homo sacer, o poder soberano e a 
vida nua I. Ed. UFMG, 2007. 
 

http://old.ppi.uem.br/gephe/
https://www.youtube.com/watch?v=rjan_Yd0C5g&t=10s
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O pensamento eugênico pode estar oculto por trás de discursos e ideários que 
permanecem relacionados à barbárie. Observar tais aspectos pode ser relevante para 
educadores que pretendem considerar o proposto por Adorno e Horkheimer (1985) 101 ao 
enunciarem a necessidade de que “Auschwitz não se repita” na esfera educacional. 

O tema da luta contra a corrupção não é específico da extrema-direita, como 
ressalta Michael Löwy (2015), mas tem sido estrategicamente manuseado por setores 
conservadores. No caso do Brasil, ele nos lembra que essa é uma reminiscência, desde 
os anos de 1940: “levanta-se a bandeira do combate à corrupção para justificar o poder 
das oligarquias tradicionais e, segundo o caso, legitimar golpes militares” (Löwy, 2015, P. 
662). 

Este trabalho não ignora um contexto geopolítico que tem como pano de fundo 
uma união de fatores midiáticos, judiciais, parlamentares e políticos, envolvendo uma 
exaltação e promoção de uma retórica anticomunista, pautada no anti-intelectualismo, que 
pode envolver uma continuidade política e ideológica entre os movimentos neofascistas 
atuais e os clássicos dos anos 30.  

Mas também não é possível deixar de lado a dimensão da ausência de memória 
fomentada por um neoliberalismo que se alimenta de forma constante desse “apagar da 
memória’, enquanto vai aos poucos, realizando o movimento de uma burguesia (local) 
que não pretende ficar autônoma economicamente de um processo imperialista de países 
dominantes em andamento desde o século dezenove.102 

Desta forma, passa a ser relevante para este trabalho analisar e relacionar o golpe 
no Brasil ocorrido em 2016 com os objetivos de revoluções coloridas, possuidoras de um 
envolvimento estadunidense com um pano de fundo geopolítico que impõe medidas 
neoliberais.  As “revoluções coloridas” ocorridas na Ucrânia103 e no Brasil possuem 
processos e personagens de interferências relativamente parecidos. Tais interferências na 
contemporaneidade ocorrem desde aquelas promovidas por Agências de política externa 
dos EUA que intervêm em governos estrangeiros como a USAID ou a National Security 
Agency (NSA). 
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A NEUROCIÊNCIA APLICADA A EDUCAÇÃO MEDIANTE O SUJEITO COM DISLEXIA 
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RESUMO: A compreensão do funcionamento do cérebro se constitui em um dos grandes 
desafios do nosso dia a dia, em especial, na   área   de   educação. Este trabalho tem por 
objetivo apresentar a neurociência e a dislexia entre seus conceitos e análises. O método 
utilizado foi a pesquisa qualitativa com abordagem bibliográfica, com a finalidade de 
conceituar a dislexia e suas dificuldades. Os resultados mostram as dificuldades de 
aprendizagens dos jovens na educação de como é a leitura de um sujeito com distúrbio 
de aprendizagem “dislexia”. Portanto, o uso das técnicas de aprendizagem e atenção na 
suspeição é capaz de auxiliar a classificação de indivíduos com risco de dislexia e 
procurar diagnosticar rápido e tomar os devidos cuidados. 
 
Palavras-chave: Neurociência; Dislexia; Educação; Transtorno de aprendizagem. 
 
INTRODUÇÃO  
 
  O presente estudo tem como descrever os conceitos da neurociência e o distúrbio 
de aprendizagem visando a dislexia no processo de aprendizagem dos sujeitos do 
contexto escolar. No contexto atual, compreender como o cérebro funciona é um dos 
desafios da equipe multiprofissionais.  

A neurociência e seus adereços científicos constituem-se de objetivos para analisar 
e investigar o sistema nervoso central (SNC) dos seres vivos, tais como suas funções, 
ações, lesões, patologia e até mesmo a fisiologia do cérebro e seus constituintes. De tal 
modo, que nos anos 90, especialmente nos Estados Unidos da América, foram 
estabelecidas diretrizes que procurava estimular e reconhecer os processos 
neuropsicobiológicos considerados normais e também os que possuíam distúrbios do 
sistema nervoso central.  
 Não restam dúvidas de que na educação, novos planejamentos de estudos 
relacionam as DA (Dificuldades de Aprendizagem) disputadas pelas crianças e jovens 
com diversas habilidades computacionais utilizando a neurociência a favor da 
aprendizagem que podem ter relevância social e podem assim repercutir na evasão 
escolar e analfabetismo funcional. 
 As informações quando apresenta a problemática abordada, possui bastas 
literaturas sobre dislexia e o aprendizado, a relação do psicopedagogo e os distúrbios de 
aprendizagem visando então, a educação especial e inclusiva. Tendo em vista esses 
aspectos, tem como objetivo geral apresentar o conceito de dislexia e neurociência e a 
relação desses com a redes neurais e o transtorno desleixo descrevendo a dificuldade de 
aprendizagem direcionado ao distúrbio de aprendizagem (dislexia). 
 As contribuições da neurociência faz-se necessário em alcançar as mudanças na 
educação visando aplicar aprendizagem e suas características em relação a educação e 
a neurociência formalizando ações em que é possível considerar um avanço entre o 
sujeito e o distúrbio de aprendizagem “dislexia”. Dessa maneira, surge indagações de 
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como a neurociência impacta diretamente o sujeito com dislexia? Quais as contribuições 
da neurociência para o transtorno da aprendizagem?  
  
CONCEITUANDO A DISLEXIA ENQUANTO TRANSTORNO DA APRENDIZAGEM 

 
A definição do conceito de dislexia talvez seja um dos aspectos mais controversos 
da área. São tantas as nomenclaturas propostas e descrições das características 
das crianças, que fica difícil saber quando nos referimos à mesma síndrome e 
quando tratamos de quadros diferentes. (SALLES, PARENTE E MACHADO, 2004, 
p. 112) 

 
 Ou seja, o conceito de dislexia parte diante de “uma dificuldade inesperada ao 
aprender a ler.” (Shaywitz, 2006). Para Sampaio (2014, p.56), na “leitura de uma folha e 
meia certamente não conseguirá compreender bem, talvez não sobreviva nem ao primeiro 
parágrafo”, assim      Fijalkow e Ragano (2004, p. 183) informam que “a etiqueta dislexia 
quando aparece no início da escolaridade marca sob a etiqueta médica um problema 
social”. 

A dislexia é um distúrbio específico da aprendizagem que é neurobiológica na sua 
origem. Caracterizada pelas dificuldades com acurácia e/ou fluência no 
reconhecimento de palavras e pela pobre ortografia e habilidades de 
decodificação. Essas dificuldades tipicamente resultam de um déficit na 
componente fonológica da linguagem que é muitas vezes inesperada em relação a 
outras habilidades cognitivas e a preparação efetiva nas salas de aula. Uma 
consequência secundária pode incluir problemas em compreensão de leitura e 
experiência de leitura mínima que pode impedir o crescimento do vocabulário e 
conhecimento passado. (LYON, SHAYWITZ, & SHAYWITZ, 2003, p. 2). 

 
 Congruente a isso a dislexia é um 
 

Distúrbio neurológico, de origem congênita, que acomete crianças com potencial 
intelectual normal, sem déficits sensoriais, com suposta instrução educacionais 
apropriadas, mas que não conseguem adquirir ou desempenhar satisfatoriamente 
a habilidade para leitura e / ou escrita (ROTTA; PEDROSO, 2006, p.153). 

 

 Dessa forma, possuí a “psicopedagogia, como a própria neurociência, que é uma 
área que interliga várias ciências em uma só. Nos mostra que é possível estabelecer um 
vínculo entre a pedagogia e a psicologia, para atender de maneira mais eficiente os 
problemas educativos”. (ARAÚJO E SILVA, 2020, p.76). Sendo assim, “as dificuldades 
para ler e escrever não só afetam a educação e o desenvolvimento cognitivo como 
também têm um grande impacto sobre o bem estar social e emocional e outros aspectos” 
Bart Boets (2013). 

Uma criança com dislexia não é portadora de deficiência nem mental, física, 
auditiva, visual ou múltipla. O disléxico, também, não é uma criança de alto risco. Uma 
criança não é disléxica porque teve seu desenvolvimento comprometido em decorrência 
de fatores como gestação inadequada, alimentação imprópria ou nascimento prematuro. 
A dislexia tem um componente genético, exceto em caso de acidente cérebro vascular 
(AVC). (CÂNDIDO, 2013, p. 17). 
 Dessa forma, o psicopedagogo como um profissional que possui habilidades 
conclusivas para minimizar as dificuldades disléxicas do sujeito, pode contribuir através 
de “jogos pedagógicos, como dominó de figuras e palavras, jogo da memória também de 
palavras e figuras ou qualquer jogo pedagógico que seja divertido e estimulante”. 
(SAMPAIO, 2014, p.61). Encontrando causas não específicas como origem física, mental, 
emocional, cultural, entre outras, faz com que 
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as crianças cujo desempenho é afetado por qualquer desses fatores, exceto 
aquelas com deficiências mentais severas, embora tenham uma leitura pobre, têm 
potencial normal para a aquisição dessa habilidade. Entre essas causas não 
específicas que dificultam a aprendizagem da leitura, as mais frequentes são as 
decorrentes de fatores emocionais e sociais. (PINHEIRO, 1995, p. 107) 

 
 “A relação da psicopedagogia com a neurociência é importante para estudar as 
formas e as dificuldades que uma mente apresenta, criando alternativas para atender as 
dificuldades, para identificar a origem de um problema psicológico/ aprendizagem”. 
(ARAÚJO E SILVA, 2020, P.76).  
 

Quando os neurologistas tomaram consciência, em princípios deste século [século 
XX], da anomalia que consistia na impossibilidade, para uma criança normal, de 
ler e adquirir a organização da linguagem pensou descobrir com isto uma entidade 
mórbida próxima à alexia ou ao agramatismo descrito no adulto no momento da 
afasia. O qualificativo de cegueira verbal congênita dá testemunho desta 
concepção do mesmo modo que as múltiplas denominações propostas nesta 
época. (LAUNAY, 1984, p. 15). 

 
 As dificuldades que são apresentadas por dois sujeitos com dislexia: 
 

Você verá como os sintomas aparentemente distintos de Alex e de Gregory – 
problemas com a leitura, terror absoluto quando é necessário ler em voz alta, 
problemas ao soletrar, dificuldades para encontrar a palavra certa, palavras mal 
pronunciadas, dificuldade para usar a memória mecânica – representam a 
expressão de um problema isolado, independente. Ao mesmo tempo, você saberá 
que outras habilidades intelectuais – o pensamento, a razão, a compreensão – 
não são atingidos pela dislexia. Esse padrão contrastante produz o paradoxo da 
dislexia: dificuldades profundas e persistentes experimentadas por algumas 
pessoas muito inteligentes ao aprender a ler. (Shaywitz, 2006, p.41). 

  

 Para Pinheiro e Vilhena (2013, p. 107), para que o sujeito consiga uma qualidade 
de vida ideal “é desejável que a atenção seja direcionada para programas de treinamento 
de professores, para capacitá-los a identificar crianças com risco de se tornarem 
disléxicas e a tomar as devidas ações”. Logo, no meio escolar um dos principais 
distúrbios que são encontrados está a dislexia que “é um distúrbio no qual a criança sente 
dificuldade de ler palavras e reproduzi-las através da escrita. No princípio, as dificuldades 
ficam totalmente expostas no período da alfabetização” (LIMA, 2012, p. 04). 
 

A Associação Internacional de Dislexia (IDA)107 tem como conceito: dificuldades 
com reconhecimento preciso e/ou fluente palavra e pela má ortografia e 
habilidades de decodificação. Essas dificuldades resultam tipicamente do déficit 
no componente fonológico da linguagem que é muitas vezes inesperado em 
relação a outras habilidades cognitivas e de prestação de ensino eficaz em sala de 
aula. (LYON, 2013, p. 2) 

 
Conforme Silva (2013, p.52), o “disléxico responde lentamente às intervenções 

terapêuticas e educacionais específicas. Porém, somente com essas intervenções 
adequadas, pode melhorar seu desempenho em leitura e escrita”. O docente tem que 

 
107 Segundo a ABD, essa é a "definição adotada pela IDA - International Dyslexia Association, em 2002. 

Essa também é a definição usada peloNational Institute of Child Health and Human Development - NICHD". 
Disponível em www.dislexia.org.br. Acesso em 04/09/2020. 
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estar sempre atualizado e atento às dificuldades que o estudante apresenta, pois será o 
primeiro a ter a oportunidade de suspeitar de alguma deficiência na aprendizagem. 

 
NEUROCIÊNCIA: ESTRATÉGIAS COGNITIVAS PARA ESTIMULAR A 
APRENDIZAGEM DO SUJEITO DISLÉXICO 
 
 Segundo Kandel e Cols (2003, p. 1165), a Neurociência atual é a Neurociência 
Cognitiva “[...] um misto de neurofisiologia, anatomia, biologia desenvolvimentista, biologia 
celular e molecular e psicologia cognitiva”. E para Lent (2018, p. 3) “a Neurociência é, 
assim, o conjunto das disciplinas que estudam, pelos mais variados métodos, o sistema 
nervoso e a relação entre as funções cerebrais e mentais”. 
 

O início do processo educacional é de atenção necessária, pois se podem 
detectar precocemente dificuldades na aprendizagem. Algumas delas são as 
dificuldades na leitura, na interpretação, na escrita, na forma de realizar cálculos, 
entre outras. Entre as dificuldades de aprendizagem, a dislexia se destaca de 
outros transtornos que incluem atrasos graves na leitura, na escrita e ortografia, 
assim como inversões de símbolos. Por exemplo, a palavra cachorro é expressa 
pelo disléxico como cachoco; procurar como fica procurar. Trata-se de pequenas 
mudanças que são vistas e que acontecem. (ARAÚJO E SILVA, 2020, p.75).  
 

 Para Moura (2013, p.14), “os disléxicos recebem informações em uma área 
diferente do cérebro, portanto o cérebro de um disléxico é normal”. Ou seja, “se traduz 
pela formação e consolidação das ligações entre as células nervosas. É fruto de 
modificações químicas e estruturais no sistema nervoso de cada um”. (COSENZA E 
GUERRA, 2011, p. 38). 

 
Figura 2: Sistema cerebral – Ativação no momento da leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/dislexia-dificuldade-aprendizagem 

 

 Por isso, “dirigir a atenção ao discente é uma atitude que pode descobrir 
dificuldades escolares, problemas no desenvolvimento pedagógico, distúrbios de 
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aprendizagem e diversas disfunções do sistema nervoso central” (Araújo e Silva, 2020, 
p.75). Esses problemas levam à criança a um processo de falhas e limitações em suas 
habilidades e em seu desenvolvimento escolar e mental.  

Em continuidade, Brandão contextualiza que “a aprendizagem é um processo 
mental ativo, tendo em vista, aquisições, por meio das quais a lembrança do conteúdo 
internalizado e o uso deste conhecimento fazem com que o sujeito possa dominá-lo e 
manipulá-lo, quando necessário”. (BRANDÃO, 2015, p. 12).  
  Como mostra a seguir: 
 

Figura 1: Cérebro de um normal x disléxico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Lima, 2011. 

 Neste contexto, Bishop (1992, apud CAPOVILLA et al., 2007, p. 24) compreende 
que “as crianças com transtornos específicos da linguagem podem ter dificuldades em 
aprender aspectos semânticos e sintáticos da linguagem, bem como apresentar falhas em 
habilidades morfológicas e cometer maior número de erros gramaticais”. Para Maciel, “é 
fundamental que os professores conheçam como o cérebro organiza os conhecimentos e 
as estruturas cerebrais que sustentam esses conhecimentos”. (MACIEL, 1999 apud 
TABACOW, 2006, p. 204) 
 
Figura 1: Leitura de um disléxico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Blog DislexClub (2018) 
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A psicolinguística informa que a “evidência de que os indivíduos que apresentam 
um atraso na aquisição da linguagem experimentam dificuldades na leitura com uma 
frequência seis vezes superior àqueles com desenvolvimento normal” (CITOLER, 1996, 
cit. por CRUZ, 2009, p. 160). 

 
As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma como um 
indivíduo processa a informação – a recebe, a integra, a retém e a exprime –, 
tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas realizações. As 
dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, manifestar-se nas áreas 
da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da resolução de problemas, 
envolvendo défices que implicam problemas de memória, preceptivos, motores, de 
linguagem, de pensamento e/ou metacognitivos. Estas dificuldades, que não 
resultam de privações sensoriais, deficiência mental, problemas motores, défice 
de atenção, perturbações emocionais ou sociais, embora exista a possibilidade de 
estes ocorrerem em concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo como 
o indivíduo interage com o meio envolvente. (CORREIA, 2008, p. 46). 

  

 Dessa forma, “por muito tempo o cérebro não tem sido mencionado nas discussões 
sobre educação e frequentemente não é fácil encontrar informação sobre a investigação 
neurocientífica” (BLAKEMORE; FRITH, 2005). No que concerne Rato (2010, p. 627) 
acrescenta ainda que “embora a ideia de que a investigação neurocientífica pode 
influenciar a teoria e prática educacional já não seja novidade, atualmente, com as novas 
descobertas científicas, a neurociência e a educação voltam a cruzar caminhos”. 
 Segundo Lima é importante “frisar que durante muito tempo não havia um 
consenso com relação às características mais aparentes da dislexia, mas atualmente 
especialistas abordam que os sintomas mais comuns da dislexia são:  
 

• Desempenho inconstante; 

• Demora na aquisição da leitura e da escrita; 

• Lentidão nas tarefas de leitura e escrita, mas não nas orais; 

• Dificuldade com os sons das palavras e, consequentemente, com a 
soletração; 

• Escrita incorreta com trocas, omissões, junções e aglutinações de fonemas; 

• Dificuldade em associar o som ao símbolo; 

• Dificuldade com rima (sons iguais no final da palavras) e alterações (sons 
iguais no início das palavras); 

• Discrepância entre as realizações acadêmicas, as habilidades linguísticas e 
o potencial cognitivo; 

• Dificuldade em associações, por exemplo, associar um rótulo ao seu 
respectivo produto; 

• Dificuldade na organização sequencial, por exemplo, ordenar as letras do 
alfabeto, os meses do ano, tabuada, etc; 

• Dificuldade em nomear objetos, tarefas, etc; 

• Dificuldade em organizar-se com o tempo (hora), no espaço (antes e 
depois) e direção (direta e esquerda); 

• Dificuldade em nomear números de telefone, mensagens, fazer anotações 
ou fazer tarefa que sobrecarregue a memória imediata; 

• Dificuldade em organizar tarefas e realizar cálculos mentais; 

• Desconforto em tomar notas e/ou relutância para escrever; 

• Persistência no mesmo erro, embora conte com a ajuda profissional” LIMA, 
2011, p. 32). 
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 Uma vez que Silva e Silva (2016) reforçam que “tais medidas e prevenções, 
através de medidas preparatórias e uma postura de enfrentamento, permitirá à escola 
acolher os alunos com dislexia, sem necessariamente modificar os seus projetos 
pedagógicos curriculares”. 

Portanto, após o diagnóstico a família e o sujeito pode idealizar como se fosse um 
obstáculo difícil, mas em hipóteses para alguns torna-se uma barreira insuperável. É 
notório que no momento em que observa ou venha surgindo as dificuldades seja tradado 
no momento correto, para que possam orientar sobre o diagnóstico e as dúvidas sobre o 
distúrbio de aprendizagem presente com o sujeito. 
 
REDES NEURAIS E O TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM: DISLEXIA 
 

As redes neuronais, segundo Haykin (2002) são estruturas de processamento 
computacionais que tentam simular de uma forma simplificada a maneira como o cérebro 
do sujeito processa e responde determinadas informações em que recebe. 

 
O cérebro de pessoas com dislexia do desenvolvimento são sutilmente diferentes. 
Exames microscópicos realizados em autópsias cerebrais durante duas décadas 
de pesquisas revelam diferenças estruturais a nível celular (envolvendo o 
neurônio, unidade funcional fundamental do cérebro); a nível de conexões 
(interferindo com neurônios, redes neurais e regiões cerebrais de conexão e 
comunicação); e, a nível anatômico mais amplo (relacionado à organização e 
definição de esquemas de áreas e regiões cerebrais). O resultado é um cérebro 
organizado de maneira atípica, processando a informação através de caminhos 
únicos e não interdependentes. Essa organização única é independente da 
inteligência, encontrada variando grandemente na dislexia, assim como acontece 
com a população em geral (SHERMAN E COHEN, 2007, p.7)   
 

Dessa forma no que concerne às redes neurais em que são distribuídos de forma 
paralela entre os sistemas de funcionamento destas redes é inspirado em uma estrutura 
física concebida pela natureza:  o cérebro humano (CARVALHO, 2005); (HAYKIN, 2002);      
(BRAGA e LUDEMIR, 1998). 

 
A criança, ao se desenvolver psicologicamente, vai se nutrir principalmente das 
emoções e dos sentimentos disponíveis nos relacionamentos que vivencia. São 
esses relacionamentos que vão definir as possibilidades de a criança buscar no 
seu ambiente e nas alternativas que a cultura lhe oferece, a concretização de suas 
potencialidades, isto é, a possibilidade de estar sempre se projetando na busca 
daquilo que ela pode vir a ser. (MAHONEY, 1993, p. 68) 

 

Conforme Shaywitz (2006, p. 45, 52) na qual informa que as crianças e adultos que 
foram diagnosticados com dislexia apresentam dificuldades com a composição das 
palavras, ou seja, utilizá-las no contexto correto, e não percebe-se são compostas por 
fonemas ou blocos sonoros. Segundo Jeste et al., (2013) estas dificuldades podem ser 
caracterizadas por transtornos de neurodesenvolvimento, com uma origem biológica, que 
são consideradas a base para o comprometimento das funções cognitivas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  Este trabalho permitiu entender os conceitos e as relações da neurociência com o 
sujeito com dislexia e as dificuldades encontradas na visão familiar e no meio escolar. 
Dessa forma, pode-se perceber a necessidade de uma atenção redobrada para o sujeito 
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que possui suspeita e demonstra pontos em que considera-se diagnosticado com algum 
tipo de distúrbio de aprendizagem, nesse caso a dislexia apresentada durante o trabalho. 
 Assim, então, para atingir o objetivo do trabalho trouxe análises conceituais em que 
mostra um ensinamento entre um dos distúrbios que mais se faz presente na sala de aula 
e encontra-se como suspeita na prática escolar e as dificuldades na leitura e escrita, pois 
quando escreve errado, fala errado e vice versa.  
 Com a metodologia com abordagem bibliográfica foi possível identificar literaturas 
nas bases de dados acadêmicos que o distúrbio de aprendizagem (dislexia) torna-se um 
dos temas mais trabalhado no curso de pedagogia, psicopedagogia e psicologia, além da 
área específica a educação especial e inclusiva, mas fica um pouco restrito a relação da 
dislexia com a neurociência e suas ações e funções. 
 No que concerne o tema entre a dislexia e neurociência, em pesquisas futuras, 
pretendemos prosseguir e propor outras relações psicopedagógicos em uma análise com 
os estudantes, seja eles de rede pública ou privada, instituições de ensino médio ou 
superior, dentre outros em que torna-se capaz de demonstrar a real necessidade de um 
diagnóstico familiar e docente no contexto escolar e familiar. 
 
REFERÊNCIAS 

ABD - Associação Brasileira de Dislexia. Disponível em http://www.dislexia.org.br. Acesso 
em 04/09/2020. BOETS, Bart et al. Intact but less accessible phonetic representations in 
adults with dyslexia. Science, v. 342, n. 6163, p. 1251-1254, 2013. 
ARAÚJO, A. S.; SILVA, G. F. Neurociência educacional enquanto instrumento de apoio à 
Psicopedagogia. Caderno Intersaberes, Curitiba, v. 9, n. 18, p. 71-79, 2020. 
BLAKEMORE, S.; FRITH, U. The learning brain: Lessons for education: a précis. 
Developmental Science, 8:6, p. 459-471, 2005. 
BRAGA, A.P.; CARVALHO, A.P.L.F.; LUDEMIR, T.B.,2003, “Sistemas Inteligentes –
Fundamentos e Aplicações”, RECOPE-IA, Rede Cooperativa de Pesquisa em Inteligência 
Artificial, p. 141 a 168, Editora Manole, São Paulo. 
BRANDÃO, Letícia Peixoto Morais. Dislexia: Características e 
Intervenções. Especialização em Educação Especial e Inclusiva. Universidade Cândido 
Mendes. Rio de Janeiro: RJ. 2015. Disponível em: 
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/R201671.pdf. Acessado em: 
02/09/2020. 
CÂNDIDO, Edilde da Conceição. Psicopedagogia para a dislexia nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Especialização em Psicopedagogia. Universidade Cândido Mendes. 
Rio de Janeiro: RJ. 2013. Disponível em: 
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/T208833.pdf. Acesso em: 
01/09/2020. 
CARVALHO, L. A. V., 2005, Datamining –A Mineração de Dados no Marketing, Medicina, 
Economia, Engenharia e Administração. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda. 
CORREIA, L. M. (2008). Dificuldades de Aprendizagem Específicas – Contributos para 
uma definição portuguesa. Coleção Impacto Educacional. Porto: Porto Editora 
COSENZA, R. M. e GUERRA, L. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 
COSENZA, R. M.; Guerra, L. B. Neurociência na Educação. Porto Alegre, ed. Artmed, 
2011. 
CRUZ, V. (2009). Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Lisboa: LIDEL - Edições 
Técnicas, Lda. 
DislexClub Privilégio de Ser Disléxico. Disponível em http://www.dislexclub.com/guia-para-
escolas-sobre-o-aluno-com-dislexia. Acesso em 03 de agosto de 2020 



198 

 

DUTRA, M. V. O.; Souza, M. N., 2001, Redes neurais artificiais e análise fatorial no 
diagnóstico do distúrbio neuropsicológico infantil. Memorias II Congresso Nuevas Ideas en 
Informática Educativa TISE 2014 105 Latinoamericano de Ingenieria Biomédica, Habana. 
La Habana, Cuba. 
FARIAS, A. C., 2008. Por que a criança não aprende na escola? Abordagem 
Neuropediátrica. Disponível em: http://www.neuropediatria.org.br/. Acesso março de 2011. 
Fijalkow, J., & Ragano, S. (2004). Dyslexie: Le retour. Análise Psicológica, 22(1), 175-185. 
HAYKIN, S., 2002, Redes Neurais. Princípios e prática. Porto Alegre, RS: Bookman, 2ª 
Reimpressão. 
JESTE et al., (2013) DSM 5. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 
KANDEL, E. R. Princípios da Neurociência. Trad. de Ana Carolina Guedes Pererira e cols. 
Revisão de Luiz Eugênio A. M. Mello e Luiz Roberto G. Britto. 4. Ed. Barueri, SP: Manole, 
2003. 
Launay, C. (1984). Existe uma patologia da aprendizagem da língua escrita? Resposta de 
C. Launay. In J. de Ajuriaguerra et. al., A dislexia em questão: Dificuldades e fracassos na 
aprendizagem da língua escrita (I. R. de C. Silva, trad., pp.115-119). Porto Alegre, RS: 
Artes Médicas 
LENT, Roberto. Neurociência da mente e do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. 
LIMA, I. G. S. A dislexia e o contexto escolar. Anhanguera Educacional. Vol. X, Nº. N, Ano 
2012. Disponível em: http://www.pixfolio.com.br/arq/1401825967.pdf Acesso em: 12 de 
agosto de 2020. 
LIMA, L. G. Neurociência Pedagógica: Um estudo das áreas funcionais da linguagem 
relacionadas à dislexia. 2011. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade 
Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2011. 
Lyon, R., Shaywitz, S., e Shaywitz, B. (2003). A definition of dyslexia. In Annals of 
Dyslexia, number 53, pages 1–14. Springer. 
MACÁRIO, R. J. et al. Redes neuronais e transtornos de aprendizagem: rastreio de 
pessoas com dislexia. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2009, 
Florianópolis. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2009C. v. 20. p. 
1-10. 
MOURA, Suzana Paula Pedreira Tavares de. A dislexia e os desafios pedagógicos. 
Especialização em Orientação Educacional e Pedagógica. Universidade Cândido Mendes. 
Niterói: RJ. 2013. Disponível em: 
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/N205864.pdf. Acesso em: 12 de 
jul. 2020. 
PINHEIRO A.M.V.; VILHENA D.A.; Curso online para professores: Dislexia como 
identificar? E o que fazer? In: ALVES, L.M.; MOUSINHO, R.; CAPELLINI S. A. Dislexia 
Novos Temas, Novas Perspectivas volume II. Rio de Janeiro: Wak, 2013 p. 52, 107. 
Pinheiro, A. M. V. (1995, maio/agosto). Dificuldades específicas de leitura: a identificação 
de déficits cognitivos e a abordagem do processamento de informação. Psicologia: Teoria 
e Pesquisa, 11 (2), 107-115. 
RATO, J. R.; CALDAS, A. C. Neurociências e educação: Realidade ou ficção? Actas do 
VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia. Universidade do Minho, Portugal, 4 
a 6 de Fevereiro de 2010. 
ROTTA, N. T.; PEDROSO, F. Transtornos da linguagem escrita – dislexia. In: ROTTA, N. 
T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. S. Transtornos da aprendizagem. Abordagem 
neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
Salles, J. F., Parente, M. A. M. P. & Machado, S. S. (2004, janeiro/junho). As dislexias de 
desenvolvimento: aspectos neuropsicológicos e cognitivos. Interações, 9 (17), 109-132 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/N205864.pdf


199 

 

SAMPAIO.S; Aspectos Neuropsicopedagógicos da Dislexia e sua influência em sala de 
aula. In: SAMPAIO, S.; FREITAS, I.B.de. Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem - 
Entendendo Melhor os alunos com necessidades educativas especiais. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Wak, 2014 p. 37 - 61. 
Shaywitz, S. (2006). Entendendo a dislexia: Um novo e completo programa para todos os 
níveis de dificuldades de leitura (V. Figueira, trad.). Porto Alegre, RS: Artmed. 
Sherman GF, Cowen CD. Neuroanatomia da dislexia através da lente da diversidade 
cerebral.http://www.dislexia.com.br/download/NEUROANATOMIA%20%20DA%20%20DI
SL EXIA.pdf. Acessado em 19 de junho de 2020).  
SILVA, C.; Identificação e intervenção precoce de escolares de risco para a dislexia. In: 
ALVES, L.M.; MOUSINHO, R.; CAPELLINI S. A. Dislexia Novos Temas, Novas 
Perspectivas volume II. Rio de Janeiro: Wak, 2013 p. 52, 107. 
SILVA, N. S. D; SILVA, F. J. A. D. A dislexia e a dificuldade na aprendizagem. Revista 
Científica Multidisciplinar, Ano 1, Vol 5, pp. 75-87 Julho 2016, ISSN: 2448-0959. 
Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/dislexia-dificuldade-
aprendizagem Acesso em: 13 de agosto de 2020. 
TABACOW, Luís Samuel. Contribuições da Neurociência Cognitiva para a formação de 
professores e pedagogos. 2006.Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/tde_arquivos/3/TDE-2006-06-
30T115909Z1178/Publico/Luiz%20Tabacow.pdf. Acessado em 03 de julho de 2020. 
 

http://i.b.de/
http://www.bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/tde_arquivos/3/TDE-2006-06-30T115909Z1178/Publico/Luiz%20Tabacow.pdf
http://www.bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/tde_arquivos/3/TDE-2006-06-30T115909Z1178/Publico/Luiz%20Tabacow.pdf


200 

 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: 
QUANDO AS MEMÓRIAS NARRAM AS EXPERIÊNCIAS 

 
Iúry Fagundes da Silva108 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo evidenciar as memórias de uma pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Autismo que exerce atividade laboral em 
uma escola privada, de forma que contribua para uma reflexão e melhor entendimento 
sobre a maneira que tem se fomentado a inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. A metodologia utilizada foi a História Oral aliada com a técnica de 
entrevista semiestruturada como uma possibilidade de narrar as experiências da pessoa 
com deficiência em seu espaço de trabalho por meio de suas memórias. Os resultados 
obtidos apontam as vivências e questionamentos do sujeito da pesquisa, abordando o 
preconceito existente, além do entendimento do processo de dificuldades, luta e 
superação para uma possível inserção no mercado de trabalho.  
 
Palavras-chave: Pessoa com deficiência; Mercado de trabalho; Memória; Inclusão.  
 
Introdução 

 
A inclusão escolar, social e laboral de sujeitos com deficiência é uma temática que 

a cada dia vem ganhando espaço no cotidiano da sociedade brasileira. A discussão do 
direito à educação, o exercício do trabalho, entre outras questões, envolve educadores, 
governantes, empresários e principalmente as pessoas com deficiência e seu âmbito 
familiar. 

Abordar as questões do trabalho e todas as premissas que o envolta - ideia de 
produção, barreiras atitudinais, espaços acessíveis, entre outras -, não é uma tarefa fácil, 
pois seu conceito tem mudado ao longo da história e, principalmente, pelo fato da 
sociedade, atualmente, se articular em torno do mesmo. Compreendido como direito, o 
trabalho torna-se uma temática desafiadora quando o relacionamos com a inclusão de 
indivíduos com deficiência neste processo, sendo esta a justificativa inicial para o 
desenvolvimento do presente estudo. 

Logo, visando um maior crescimento e aproveitamento no mercado de trabalho, 
torna-se de suma importância oferecer reais oportunidades para as pessoas com 
deficiência, como acesso, qualificações profissionais, espaço físico adequado e 
reconhecimento de suas ações no dia a dia do trabalho, de maneira que as trocas de 
experiências sejam prazerosas e enriquecedoras para evolução do ambiente de trabalho 
e de todos que fazem parte deste processo.  

Marx (2013, p. 202) discorre sobre a concepção de trabalho afirmando que o 
mesmo é “um processo que participam o homem e a natureza...”. Para o autor, o trabalho 
é um meio de transformação da natureza e do homem, de maneira que ambos são úteis 
para a vida.  

Após definir tais concepções, Marx sinaliza o caráter que o trabalho assume em 
uma sociedade capitalista. O mercado de trabalho acaba refletindo uma vertente 
capitalista, esta que prioriza a eficiência e a rentabilidade para que se gere ainda mais 
consumo sobre as mercadorias que serão comercializadas.  

 
108 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (PROPED/UERJ) e Professor da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Araruama/RJ. E-mail: 
iuryfagundes9@gmail.com 
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Saviani (2004) enfatiza perfeitamente tal problemática frente a essas novas 
tendências de um mercado excludente. A educação passa a ser compreendida como uma 
questão de suma importância para o desenvolvimento econômico, o que potencializa o 
trabalho para a fase de funcionalidade do sistema capitalista. 

Os diversos olhares direcionados a pessoa com deficiência perpassam por 
concepções relacionadas à produtividade e a um padrão estético enraizado e pré-
estabelecido pela sociedade. Tais questões refletem tanto no âmbito escolar quanto no 
mercado de trabalho, já que os assuntos a respeito da produção e eficiência fazem-se 
presentes e denotam a exclusão deste grupo. 

Nesta lógica de produtividade, sujeitos com deficiência são considerados 
improdutivos para exercer atividades laborais, devido à estigmatização sofrida por eles 
(REDIG; MASCARO; PINHEIRO; NASCIMENTO, 2018). Entretanto, diversas pesquisas 
(NEVES-SILVA; PRAIS; SILVEIRA, 2015; REDIG; MASCARO, 2017; FERREIRA; RAIS, 
2016; entre outras) apontam que esses indivíduos quando empregados, apresentam alta 
produtividade e comprometimento com o seu cargo.   

O preconceito e a discriminação representam alguns dos entraves à inclusão, pois 
propicia a criação de estereótipos, que revelam estigmas, dificultando a contratação e 
efetivação do trabalho das pessoas com deficiência.  

O que demarca uma condição de estigmatizante ou não é a maneira que se 
apresenta ao contexto das relações de diferentes grupos, nos quais o indivíduo 
estigmatizado mantém relações. Nas concepções de Goffman (1981), é quando os ditos 
“normais” e estigmatizadores classificam alguém, resultando em julgamentos ou 
generalizações. Nesse contexto, uma característica que estigmatiza alguém pode 
confirmar a normalidade do outro, assim, reafirmando uma ideologia ultrapassada, 
marcada por preconceito e até mesmo um ambiente possivelmente excludente. 

 Bakhtin (2006) contribui para a discussão quando relacionamos a questão de uma 
ideologia segregada que foi criada pela sociedade com o passar do tempo, assim, 
dificultando o processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
O autor (BAKHTIN, 2006) destaca as lutas ideológicas e das representações dos 
significados criados pelas pessoas no convívio em sociedade como aspectos que 
podemos relacionar à temática. Pois, vivemos incontáveis lutas diárias e disputas 
ideológicas para confirmar uma posição/opinião, nas quais tudo aquilo que tem sentido e 
significado são construídos na relação com o outro e são essenciais diante a esse 
processo de inclusão. 

No propósito de promover a inclusão no mercado de trabalho e respaldar as 
pessoas com deficiência diante a esse contexto, foram promulgadas diversas leis em 
nosso país. Na Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) encontra-se menção à 
disposição de vagas de cargos e empregos para as pessoas com deficiência, mas os 
critérios de admissão não foram definidos, deixando tal situação em aberto.  

Em 1990 foi decretada a Lei n° 8.112/90 (BRASIL, 1990) que direciona a reserva 
de até 20% do quantitativo das vagas em concursos públicos para pessoas com 
deficiência. Logo após, promulgou-se a Lei n° 8213/91 (BRASIL, 1991), uma das mais 
importantes leis nesse processo de inclusão, conhecida como lei de cotas, na qual prevê 
a contratação de pessoas com deficiência e explicita sobre demais mecanismos de apoios 
especiais a cada tipo de necessidade presente. Em seu artigo 93, descreve:  

 
[...] a empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 
2% (dois por cento) a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: I- até 200 
empregados, 2%; II- de 201 a 500, 3%; III- de 501 a 1.000, 4%; IV- de 1.001 em 
diante, 5% (BRASIL, 1991). 
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Rebelo (2008) explicita que a empresa que não atingir o percentual que é exigido 

por lei, deve preenchê-lo de acordo com a oferta de novas vagas. Recomenda-se também 
que as empresas de grande porte, que possuem filiais, possam atender às políticas de 
cotas em todos os ambientes organizacionais.  

Em suma, Rebelo (2008, p. 54) enfatiza sobre a questão da Lei de Cotas: 
 

[...] se a empresa está obrigada ao sistema de cotas, não pode mais sair dele. A 
eventual mudança de sua atividade principal pode resultar na necessidade de 
quadro de pessoal com qualificação diferente da anterior. Em relação ao 
empregado com deficiência, a empresa é obrigada, por lei, a fazer nova admissão, 
mesmo que não exista a vaga na nova empresa. 

 
Diante a esta obrigação de contratar as pessoas com deficiência para trabalharem 

nas empresas conforme salientam as legislações, em especial a Lei de Cotas (BRASIL, 
1991), surgem indagações a respeito de como tem se dado este processo em meio a 
todas essas vertentes excludentes que se encontram no âmbito laboral.  

Aldersey (2012 apud REDIG; MASCARO, 2017, p. 60) destaca tais questões 
salientando que o sistema de cotas apresenta alguns entraves como, por exemplo, a 
questão da contratação dessas pessoas com deficiência, na qual acontece por obrigação. 
Logo, parte-se do pressuposto que tais sujeitos não são capazes de competir no mercado 
de trabalho. No Brasil, a multa para a instituição que não segue a legislação é substancial 
e mesmo assim, encontramos empresas que preferem pagar a multa ao invés de 
contratar pessoas com deficiência para trabalharem em seus estabelecimentos. 

Outra legislação, mais atual, que traz pontos importantes a respeito desta temática 
é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI, Lei n° 13.146/2015 
(BRASIL, 2015). Em vigor desde 2016, a LBI destaca diversas mudanças pertinentes 
sobre este assunto. Em seu artigo 34, parágrafo 3°, por exemplo, discorre:  

 
É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, 
seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no 
emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de 
aptidão plena. 

 
A LBI (BRASIL, 2015) nos ajuda a reascender e respaldar a discussão acerca de 

diversas temáticas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência. Abordando o 
contexto no mercado de trabalho, ela reafirma a importância do poder público desenvolver 
programas de habilitação e reabilitação profissional, que os ambientes de trabalho 
possam ser acessíveis, que ofereçam recursos como tecnologias assistivas e demais 
adaptações necessárias, entre outras questões pertinentes. Entretanto, diante a esta 
obrigação de contratação desta parcela da população, conforme salientam as legislações, 
em especial a LBI (BRASIL, 2015) e a Lei de Cotas (BRASIL, 1991), surgem indagações 
a respeito de como tem se dado este processo em meio a todas essas dificuldades e 
vertentes excludentes que se encontram no âmbito laboral.  

No que se refere às pessoas com deficiência, nota-se que mesmo com a existência 
de vários instrumentos legislativos (BRASIL, 1990, 1991, 2015) que amparam e 
incentivam a contratação deste público, ingressar no mercado de trabalho ainda é uma 
tarefa difícil, devido as barreiras atitudinais, a falta de oportunidades de ingresso, a 
diferença salarial por conta da falta de qualificação profissional - recebem salários 
menores e exercem atividades inferiores -, pouca possibilidade de progressão na carreira 
– promoção de cargo, entre outras questões  (NEVES-SILVA, PRAIS, SILVEIRA, 2015). 
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Apesar dos avanços nas concepções sobre a deficiência e a forma de lidar com 
esse público, como as questões legais que amparam os direitos da pessoa com 
deficiência e os incentivos governamentais, ainda são perceptíveis os inúmeros 
obstáculos para se pensar em uma efetiva inclusão deste público no mercado de trabalho, 
como as ideologias segregadas que foram criadas com o tempo, a maneira que são feitas 
as contratações e a falta de recursos para a permanência destes no trabalho. 

Portanto, como salienta Aranha (2001 apud REDIG; MASCARO, 2017, p. 58), “não 
adianta prover igualdade de oportunidades, se a sociedade não garantir o acesso da 
pessoa com deficiência a essas oportunidades”. Não se trata de ir apenas à procura de 
igualdade, e sim, em busca da equidade e conformidade, onde as leis possam seguir seu 
caráter legal de respaldo a esse público e a sociedade por completo possa compreender 
que um espaço acessível é aquele aonde todas as pessoas podem fazer parte.  

 
Discussão metodológica 

 
A presente pesquisa tem como fonte principal as memórias de uma pessoa com 

deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA ou Autismo, grau 
leve, que está inserida no mercado de trabalho. Seus relatos narram as experiências de 
uma funcionária de uma instituição de ensino privada, preocupando-se em apresentar os 
percalços percorridos durante esta trajetória carregada de preconceitos, lutas, rótulos, 
entre outras questões que endossavam uma exclusão que com o passar do tempo tornou-
se uma possível inserção no âmbito laboral.  

Portanto, surge a necessidade de utilizarmos uma metodologia que abranja as 
subjetividades e especificidades da nossa colaboradora na pesquisa. O método utilizado 
nesse contexto, não deve ser compreendido como algo rígido e que tenha um modo 
específico de fazer, e sim fomentar-se a partir das contribuições necessárias ao estudo.  

A história oral, metodologia utilizada, é composta por histórias, relatos e 
depoimentos da vida. E, diante ao presente trabalho, ela se faz necessária para o 
desenvolvimento da pesquisa, configurando-se como uma ferramenta de suma 
importância para a problematização de questões pertinentes no atual contexto da 
discussão em torno de uma pessoa com TEA que esta inserida no mercado de trabalho. 
Como Thompson (1992, p. 29) salienta, “focar-se nas raízes históricas de alguma 
preocupação contemporânea, demonstrará muito bem a importância do estudo histórico 
para o meio ambiente imediato”. 
 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida 
para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis 
vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Traz 
a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. 
Ajuda os menos privilegiados. Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre 
as classes sociais e entre gerações. (THOMPSON, 1992, p. 44). 

 
Por meio da técnica de entrevista semiestruturada, ao destacar a inclusão da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho, espera-se que a funcionária da 
instituição de ensino consiga reconstruir suas memórias a respeito das vivências no 
trabalho, quais as dificuldades e lutas enfrentadas até chegar à sua possível inclusão no 
ambiente em que exerce suas atividades laborais. 

Para Manzini (1990, 1991), a entrevista semiestruturada busca informações que 
não estão condicionadas a uma padronização de alternativas, pois faz emergir as 
memórias e os pensamentos do participante de forma mais livre. A entrevista pode ser 
vista como um processo de interação social, sendo verbal ou até mesmo não verbal, que 
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ocorre face a face, entre um pesquisador com ideias e objetivos pré-estabelecidos, e um 
entrevistado que possui informações que possibilitam estudar a temática em pauta.   

Ao apresentar tais relatos, o sujeito da pesquisa estará se deslocando ao passado 
a partir de suas memórias, onde sua realidade será revivida por meio deste presente 
estudo. Ao abordar tal reconstrução das memórias passadas, Kotre (1997) enfatiza que 
existe uma nova visão de reconstrução, na qual em cada momento que ela for acionada, 
novas construções a respeito do mesmo momento/acontecimento podem surgir, deixando 
claro que tais lembranças podem ou não serem exatas.  

 
A evidência científica sobre a memória é bastante clara: qualidades como nitidez e 
exatidão não podem provas que uma lembrança seja verdadeira, nem a falta delas 
pode anular uma recordação. Devemos lembrar também que falsos detalhes e até 
falsos episódios podem ser implantados na memória, e que recordações podem 
ser essencialmente verdadeiras, embora detalhes significativos estejam errados 
(KOTRE, 1997, p.48). 

 
Portanto, cabe ao pesquisador, que já possui uma direção do trabalho, analisar tais 

relatos apresentados, destacando e dando um foco maior aos aspectos que lhe 
interessam. Pois, seja qual for o indivíduo que esteja disposto a contribuir para a 
pesquisa, trará o seu olhar sobre a realidade vivida e questionada.   
 
As memórias como relatos de experiências no âmbito laboral 
 

A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a 
história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória 
não se acomoda a detalhes que a confortam: ela se alimenta de lembranças 
vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a 
todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. A história, porque 
operação intelectual e laicizante, demanda análise e discursos críticos. A memória 
instala a lembrança no sagrado, a história a liberta e a torna sempre prosaica [...] 
(NORA, 1993, p. 9). 

 
Os estudos acerca das memórias são imprescindíveis para conduzir as reflexões 

apresentadas, o que traz questões importantes para a discussão dos relatos que serão 
aqui apresentados. As memórias são alicerces que constituem a oralidade, portanto 
autores como Nora (1993) e Kotre (1997) discorrem que apesar de sempre serem atuais, 
independentes dos contextos, não apresentam precisão, pois estão constantemente em 
mutação devido as emoções, crenças e todo o imaginário criado dos sujeitos. 

A pessoa109 escolhida e que se prontificou em ajudar na pesquisa com seus relatos 
sobre o ambiente de trabalho é diagnosticada com TEA ou autismo, grau leve, possui 32 
anos de idade, está cursando pedagogia, mora com a mãe e exerce a função de 
coordenadora de turno110 em uma instituição de ensino privada.  

Para um início de conversa em busca da reconstrução de suas memórias 
passadas, quando questionada sobre sua contratação na escola que trabalha e sobre o 
começo do exercício da função de coordenadora de turno, ela disse: 

 
Minha entrada no mercado de trabalho começou no mesmo serviço que estou 
atualmente. Vi na época que a escola oferecia três vagas para pessoas com 
deficiência e aproveitei a oportunidade para me candidatar com o auxílio da minha 

 
109 Y será a designação usada para a participante da pesquisa, com isso, mantendo o anonimato da pessoa 
entrevistada.  
110 A função de uma coordenadora de turno na referida instituição de ensino é de supervisionar os 
corredores da escola e os alunos no período em que caminham para as recreações.  
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mãe. Após duas semanas de espera, recebi uma ligação da diretora dizendo que 
poderia ir ao colégio que iriam me contratar e que começaria a trabalhar naquele 
mesmo dia. Na hora fiquei super feliz, mas quando comecei a ir ao trabalho, vi que 
estava na escola apenas para cobrir a vaga da pessoa com deficiência que a lei 
de cotas estabelecia para a empresa. Eu tinha o conhecimento da lei porque 
minha mãe me explicou, sabia que era por causa disso. Era horrível. Todo dia 
estava na escola no período da tarde e ficava sentada vendo o dia passar. Me 
sentia excluída. Se eu fui contratada para trabalhar como coordenadora de turno, 
porque não me colocavam para fazer isso? Aliás, eu não fazia nada.  

 
Durante a conversa, surgiram diversas informações para compreensão deste 

processo de exclusão e que destacaram um preconceito da maioria dos funcionários da 
instituição de ensino para com a Y.  

Ao tratar sobre tais questões uma fala chama atenção:  
 
Parecia que toda vez que ia trabalhar tinha que conquistar o respeito e atenção 
das pessoas, já que eu era vista como a pessoa autista, com deficiência, incapaz 
de fazer algo. Infelizmente o preconceito existia e ainda existe. Acho que com o 
tempo, o trabalho e a minha garra em seguir em busca do meu espaço fez com 
que eu rompesse um pouco com esses rótulos. Às vezes nem é uma 
discriminação, sabe!? E sim falta de conhecimento da pessoa. E essa falta de 
informação me aborrece, pois vivemos em um mundo diversificado. Então vamos 
aprender um pouco de cada coisa para compreender o outro, não acha!?  

 
Nesta fala nota-se um aborrecimento, uma dor advinda de uma exclusão em seu 

ambiente de trabalho. Tal memória elencada pela Y pode-se relacionar com a concepção 
de “lembranças reprimidas”, abordada pelo autor Kotre (1997).  

 
Os terapeutas acreditavam que algumas experiências provocam tanto sofrimento, 
medo, vergonha ou culpa que a única maneira de alguém poder lidar com elas 
seria trancando-as para além da consciência, esquecendo que um dia 
aconteceram. Entretanto, o que está trancado no inconsciente não vai embora; 
retorna em sintomas que acabam por tornar a vida impraticável (KOTRE, 1997, p. 
54).  

 
Essas lembranças que foram abordadas pela Y de certa maneira estavam 

adormecidas em suas memórias e foram reconstruídas a partir dos questionamentos 
feitos. A mesma destaca que muitas coisas relacionadas a essa exclusão no âmbito 
laboral não se lembra, pois “prefiro preencher a minha mente com lembranças boas, onde 
comecei a perceber que estava fazendo parte dos funcionários da escola, e não era vista 
mais como um ser incapaz de fazer as coisas, como muitos me rotulavam”.  

A partir desta fala surge a necessidade de explicitar como a funcionária reverteu 
esse quadro de uma total exclusão para uma possível inclusão no ambiente de trabalho. 
Ela relata que:  

  
As coisas começaram a mudar depois que contrataram uma nova coordenadora 
pedagógica para a escola. Ela chegou mostrando serviço, era uma mulher 
dedicada, atenta a todos os assuntos e possuía um olhar diferenciado com as 
pessoas com deficiência. Não um olhar de pena, sabe!? E sim de que todos eram 
capazes. Ela criou uma sala de recursos que funcionava em contra turno para as 
crianças com deficiência da escola e fez com que a diretora contratasse mais duas 
pessoas com deficiência para a escola. A partir daí, as coisas começaram a 
mudar. Pessoas com deficiência faziam parte do dia a dia de todos. Não era só eu 
ali naquele espaço. Comecei a trabalhar na minha função de coordenadora de 
turno e me sentia a pessoa mais feliz do mundo, porque estava fazendo o que 
sempre quis naquele tempo desde quando fui contratada.  
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O lócus do sujeito indica que a adaptação e o eventual sucesso das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho ficam por conta do próprio sujeito, o qual deve se 
esforçar para mostrar sua importância na empresa e ser reconhecido por todos neste 
espaço. Mas, ao analisar o relato da funcionária, destaca-se a importância de outro 
indivíduo nesse processo de inclusão. Um contexto totalmente excludente passa a se 
tornar amplamente acessível às pessoas com deficiência por intermédio central da 
coordenadora pedagógica, que ao questionarmos como era a relação entre ambas, Y 
ressalta:  
 

Então... é uma relação de funcionário e chefe. Faço o que ela solicita, levo bronca 
se necessário... acho que é isso. Às vezes falta em uma empresa e até mesmo 
em uma escola alguma pessoa como ela. Ela faz quebrar diversos rótulos que a 
sociedade criou... ela rompe com aquele negócio de que não pode chamar 
atenção porque a pessoa possui algum tipo de deficiência, de ter dó, sabe?! Não 
somos coitadinhos, somos funcionários como os outros.  

 
Ao fazer um contraponto das memórias em seu ambiente de trabalho, ela concluiu 

que as dificuldades, preconceitos, entre outras questões excludentes estavam sendo 
superadas. A maneira que tratavam as pessoas com deficiência na instituição de ensino, 
desde os funcionários até os alunos, tinha se modificado, a inclusão encontrou espaço e 
as práticas excludentes tornaram-se bem menores. Por fim, Y finaliza a conversa com a 
seguinte colocação:  

 
Eu vejo que a sociedade está buscando maneiras de entender as pessoas com 
deficiência, mas vejo que vai muito além de só entender. A forma como lidam com 
pessoas como eu, são erradas a meu ver. Tratam a gente como coitadinhos, como 
a pessoa com problema e que não pode fazer nada. Não é esse o caminho para 
um melhor entendimento sobre o assunto. 
Acho que não devemos também mudar as pessoas com deficiência, eu me aceitei 
como sou e busco aprender sempre mais sobre a minha condição. Sei que a 
minha deficiência não vai mudar ou sumir, mas sei que a sociedade e os espaços 
podem se adequar para receber pessoas como eu.  

 
Os relatos apresentados destacaram a volta por cima de uma pessoa com TEA em 

busca de uma efetiva inclusão no âmbito laboral. Mas, cabe evidenciar, que o ambiente 
de trabalho apresentado no referido estudo não precisou ser muito modificado e/ou 
adaptado, pois após as falas da entrevistada nota-se que as pessoas naquele espaço a 
excluíam, criando barreiras atitudinais. E, após as mudanças de atitudes das pessoas, 
uma possível inclusão da Y começou a se efetivar. 

Logo, sabe-se que para que a inclusão de pessoas com deficiência aconteça em 
todos os âmbitos satisfatoriamente, são necessários esforços que mudem não só o 
discurso, mas também a postura das pessoas frente a essa premissa.  

Portanto, torna-se pertinente indagar-se: como aconteceria a inclusão no mercado 
de trabalho de uma pessoa com deficiência física, com TEA em graus mais avançados, 
com deficiência intelectual, cego, surdo, entre outros? São indagações pertinentes, pois 
sabemos que não só as atitudes das pessoas, mas também o espaço de trabalho deverá 
adaptar-se a essas novas demandas, o que podem ser (re)pensadas em novas pesquisas 
a partir da área abordada.  

 
Considerações finais 
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A fomentação desta pesquisa foi um processo enriquecedor, no qual se teve a 
oportunidade de abordar questões relevantes a respeito da inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. A busca pelas referências bibliográficas que 
alicerçaram a parte teórica e metodológica da pesquisa foi bastante aguda e objetiva, 
propiciando clareza sobre os percursos teóricos que fundamentaram a prática.  

A pesquisa de campo, que contou com a participação de uma pessoa com TEA, 
grau leve, e que está trabalhando em uma instituição de ensino privada, propiciou 
diversos benefícios acadêmicos, pessoais e profissionais, expandindo ainda mais o olhar 
sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de destacar a 
importância da história oral por meio das memórias nesse processo. 

Conclui-se que a legislação sinaliza para a importância e necessidade de incluir as 
pessoas com deficiência tanto no contexto educacional quanto laboral para rompermos 
com ideologias segregadas que se fazem presentes. Os relatos da Y foram fundamentais 
para compreendermos o quão excludentes determinados ambientes de trabalho podem 
ser e quais são os meios básicos, mas necessários, para que se possa pensar em uma 
possível inclusão deste público no âmbito laboral. 

Portanto, deve-se mudar a ideia de contratação que o mercado de trabalho tem 
refletido, no qual os contratos são efetivados para cumprirem a lei sem ao menos 
pensarem nos recursos estruturais e humanos que possam assegurar a produtividade e 
acompanhamento das pessoas com deficiência. Nota-se a importância de não só inserir 
essas pessoas em espaços laborais, mas também de mantê-las nesses âmbitos, 
possibilitando sua efetiva permanência e inclusão. 

Enfim, o percurso continua e o conhecimento não cessa de ser produzido, 
inventado e reinventado pelos caminhos traçados. Assim, no universo das 
particularidades/detalhes que nos deparamos em nosso cotidiano, vamos tecendo outro 
perfil de mercado de trabalho, um espaço unificado, inclusivo e de sujeitos possíveis, que 
instalam esperança e autoriza devaneios. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: ELEMENTOS NORTEADORES DO 
PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Jailma dos Santos Gomes111 

Elaine Cristina Nascimento da Silva112 
 
Introdução 
 

O planejamento é uma importante ferramenta que se faz presente na vida do 
homem e que pode ser utilizada nos vários setores da sociedade. Pode apresentar-se de 
uma maneira mais formal, como vemos nas grandes empresas, quanto de maneira menos 
formal, como fazemos durante o nosso dia a dia, ao traçar um plano mental das 
atividades que deveremos cumprir no decorrer das vinte e quatro horas. 

Por meio do planejamento é possível decidir o que faremos, como faremos e para 
quem faremos, tendo como objetivo principal atingir determinadas metas, chegar a um 
produto final que seja satisfatório às nossas expectativas. Ao pensarmos as nossas ações 
de forma sistematizada, prevemos também os imprevistos que podem acontecer no meio 
do percurso para se atingir o objetivo desejado e, de antemão, verificamos formas de 
saná-las. Tendo em vista a importância do planejamento nas diversas esferas da vida 
social, não é de se estranhar que este também seja utilizado no campo educacional. 

A escola se configura como um espaço privilegiado para que os sujeitos adquiram 
os conhecimentos socialmente produzidos, mas ela não pode ser entendida levando-se 
em consideração apenas esse aspecto. O seu papel é preparar os alunos para que estes 
possam participar das diversas práticas sociais em que estejam inseridos, promovendo 
um ensino que instrumentalize os indivíduos para o exercício da cidadania de forma 
plena. Para que se cumpra esse papel social da escola, o planejamento educacional é um 
forte aliado, levando-se em consideração que, por meio dele, é possível traçar objetivos e 
metas que sirvam para atingir as finalidades da educação. 

 Nesse processo, é necessário levar em consideração o contexto sociocultural em 
que a mesma está inserida (SOUZA, [et al]  2005). A partir disso, torna-se possível a 
realização de um diagnóstico que evidencie as dificuldades enfrentadas pela comunidade 
escolar, de forma que metas e objetivos possam ser traçados com intuito de sanar essas 
dificuldades e melhorar a qualidade do ensino.  

Em busca desse avanço que aponte para a qualidade do ensino, Silva e Filho 
(2016) salientam que o processo de planejamento no âmbito escolar deva acontecer de 
forma reflexiva e contemplando três dimensões. A primeira delas refere-se à dimensão da 
realidade, ou seja, onde estamos situados, qual a clientela que iremos atender. A 
segunda diz respeito aos fins que desejamos alcançar. E a terceira traz à tona a questão 
da mediação (como iremos alcançar determinados objetivos). 

Segundo Silva e Filho (2016), o planejamento educacional abrange, ainda, três 
níveis. O primeiro é considerado o mais amplo, envolvendo os demais níveis e está 
voltado para o planejamento dos sistemas e redes de ensino. O segundo está no âmbito 
da escola e compreende questões voltadas para a organização desta. E, por último, mas 
não menos importante, temos o planejamento voltado para as atividades de ensino. 
Contudo, é importante que fique claro que estes níveis não estão dissociados um do 
outro; pelo contrário, eles estão intimamente ligados. 

 
111 Graduada em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Professora da Rede 
Municipal de Triunfo. 
112 Professora Adjunta do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco 
(UFAPE); Doutora em Educação e Linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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Diante de tudo que já foi exposto e tendo em vista a importância do planejamento 
escolar, a presente pesquisa113 buscou investigar como o professor de Língua 
Portuguesa organiza o seu trabalho pedagógico. A partir deste objetivo, algumas 
questões surgem: Quais os critérios de seleção e progressão dos conteúdos?   Com que 
regularidade os professores planejam? Quais as modalidades organizativas mais 
utilizadas? O planejamento é feito de forma individual ou coletiva? A essas questões nos 
debruçamos ao longo deste estudo, no sentido de tentar respondê-las.  Propendemos 
atingir os seguintes objetivos específicos: a) Reconhecer a forma como os professores 
selecionam os conteúdos a serem trabalhados em sala; b) Identificar os critérios utilizados 
para a progressão dos conteúdos durante o ano letivo; c) Analisar de que forma é 
elaborado o planejamento (individual, em par ou coletivo); d) Verificar com que 
periodicidade os professores realizam o planejamento de suas aulas; e) Evidenciar os 
modos de organização do planejamento utilizados (atividade esporádica, atividade 
permanente, projeto, sequência didática, etc.). 

Para tanto, selecionamos professores de Língua Portuguesa (do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio), sendo estes de escolas municipais e estaduais dos 
municípios de Triunfo e Floresta, situados no sertão Pernambucano. Os procedimentos 
metodológicos por nós utilizados durante toda pesquisa partiram do estudo bibliográfico 
acerca do tema. Em seguida, realizamos entrevistas com dez professores de Língua 
Portuguesa, sendo as entrevistas do tipo semiestruturada. E, por último, debruçamo-nos 
sobre a análise dos dados. 

Esperamos que a presente pesquisa traga contribuições para a área de língua 
portuguesa, mais especificadamente no âmbito dos estudos acerca do planejamento 
escolar desta disciplina, ao apontar questões que são imprescindíveis para um bom 
trabalho em sala de aula, alertando a professores e estudantes de licenciatura que o 
planejamento vai além do preenchimento de formulários, sendo mais do que apenas uma 
atividade burocrática da escola. Por meio do planejamento é possível que professores 
pensem, repensem e modifiquem as suas práticas de acordo com as turmas e situações 
didáticas com que eles se deparam e em função do sentido que estes atribuem à 
educação. “Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das 
nossas opções e ações; se não pensarmos detidamente sobre o rumo que devemos dar o 
nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses 
dominantes da sociedade” (LIBÂNEO, 1994, p. 222). 

A seguir será feita uma explanação dos pressupostos teóricos que nos serviram de 
base para o desenvolvimento desta pesquisa. Por conseguinte, apresentaremos a 
metodologia utilizada para a coleta de dados. Logo após, faremos uma discussão acerca 
da análise dos dados. E, por fim, traremos as considerações finais. 
 

Planejamento: o que é e para que serve? 
 

O planejamento é uma atividade que acompanha o homem durante toda a sua 
existência, desde os primórdios até os dias atuais. Tudo começa com a ideia ou a 
intenção de se fazer alguma coisa e, a partir daí, mesmo sem sabermos, já estamos 
planejando. O desejo de realizar determinada ação nos levar a pensar em várias questões 
que ajudarão a efetivá-la. Ribeiro (2005, p. 87-88) postula que o planejamento “começa 
com a ideia, a proposição, a sugestão, a intenção inicial de realizar alguma coisa (...) O 
planejamento é, assim, pois, um processo caracterizado pela dominância de uma 
elaboração mental”. 

 
113 Este artigo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) de mesmo título, apresentado 
em 2015 pela autora sob orientação da coautora. 
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Vejamos, então, o conceito de planejamento que, segundo a definição do dicionário 
Houaiss (2001, p. 270), “é o serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o 
estabelecimento de métodos convenientes; um conjunto de procedimentos, de ações 
visando à realização de determinado projeto”. Entendemos então, que o planejamento 
visa antecipar as ações que ainda acontecerão, visto que ele é anterior à concretização 
do projeto, com o intuito de realizá-la com o mínimo de erros possíveis. Dessa forma 
aumenta-se a eficácia daquilo que se pretende colocar em prática. 

Tendo isso em vista, conclui-se que o planejamento é uma importante ferramenta 
de gestão e administração que pode ser utilizada em qualquer setor da vida em 
sociedade, no nosso cotidiano, em grandes empresas e também no âmbito escolar. É 
sobre esse último que iremos nos deter no presente trabalho. 

Libâneo (1994, p. 222) define o planejamento escolar como “(...) um processo de 
racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando atividade 
escolar e a problemática do contexto social”. Evidencia-se, assim, que a previsão das 
ações docentes deve levar em consideração o contexto social em que os alunos se 
inserem, a sua experiência de vida e os conhecimentos que já trazem consigo. Ainda ao 
esclarecer acerca do planejamento e sua importância, Libâneo (1994) ressalta que: 

 
A ação de Planejar, portanto não se reduz ao simples preenchimento de 
formulários para controle administrativo; é, antes, uma atividade consciente de 
previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas, e 
tendo como referência permanente as situações didáticas concretas (isto é, a 
problemática social, econômica, política e cultural que envolve a escola, os 
professores, os alunos, os pais, a comunidade, que interagem no processo de 
ensino). (LIBÂNEO, 1994, p.222) 

 
É por meio do planejamento que o professor poderá definir os objetivos, os 

conteúdos e os métodos da sua ação em sala de aula, levando em consideração a 
realidade em que o aluno se insere. Através dele, também, se pode selecionar o material 
didático, os textos e as atividades que serão utilizados, bem como o tempo que será gasto 
em cada uma dessas atividades, facilitando a preparação das aulas por parte do docente. 

Vale a pena salientar que o planejamento é importante e necessário à prática 
pedagógica, mas não pode alienar-se da realidade. Por isso, ele é flexível e inacabado e 
pode ser adaptado, reorganizado, de acordo com a turma e realidade da sala de aula 
(GAMA e FIGUEIREDO, 2009). 
 
Dimensões do planejamento 
 
 Dentro do contexto escolar podemos dizer que existem planejamentos que podem 
ser realizados em três níveis: O primeiro refere-se ao planejamento da escola, o 
segundo ao planejamento de ensino e o terceiro ao planejamento de aula. Esses 
planos se organizam hierarquicamente e complementam-se. Entretanto, acima de todos 
estes, englobando-os, está o planejamento educacional.   

O planejamento educacional volta-se para o âmbito dos sistemas e redes de 
ensino; nele estão contidas e manifestam-se as grandes políticas educacionais. Segundo 
Gama e Figueiredo (2009), o mesmo apresenta uma visão mais ampla, tendo por objetivo 
o progresso global do país.  Na perspectiva de Coaracy (1972, p.79 apud GAMA e 
FIGUEIREDO, 2009, p. 4) o planejamento educacional deve contribuir para “(...) que o 
desenvolvimento da educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da 
sociedade, quanto às do indivíduo”. Dentro do macrocontexto do planejamento existem 
vários documentos que visam orientar a educação no Brasil, dentre eles, colocamos em 
destaque: em nível nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, em nível local, a Base Curricular Comum 
para as redes públicas de ensino de Pernambuco (BCC) e as Orientações Teórico-
metodológicas (OTMs). 
 Após entendermos a dimensão do planejamento educacional, cabe a nós 
explicarmos melhor cada nível do planejamento que está contido dentro deste. Vejamos a 
definição do planejamento da escola, que na visão de Libâneo (1994): 
 

(...) é o plano pedagógico e administrativo da unidade escolar, onde se explicita a 
concepção pedagógica do corpo docente, as bases teórico-metodológicas da 
organização didática, a contextualização social, econômica, política e cultural da 
escola, a caracterização da clientela escolar, os objetivos educacionais gerais, a 
estrutura curricular, diretrizes metodológicas gerais, o sistema de avaliação do 
plano, a estrutura organizacional e administrativa (LIBÂNEO, 1994, p. 230).  

 
Nota-se que o referido nível do planejamento é um norteador da atividade escolar, 

tanto no que concerne à esfera administrativa, quanto à esfera pedagógica. Além de 
organizar a ação docente, o documento supracitado também traz questões que fazem 
menção ao funcionamento da escola. É a partir desse plano maior que os professores 
devem se orientar para o planejamento da sua ação pedagógica. É por isso que a 
elaboração deste deve ser feita de maneira coletiva, de modo que o que seja estabelecido 
por ele seja da vontade de todos que fazem o corpo docente. A elaboração do 
planejamento da escola demanda também que os envolvidos conheçam e explorem a 
realidade em que estão situados, pois um plano desvinculado dessa realidade dificilmente 
interessará e envolverá os alunos durante o processo de ensino e aprendizagem 
(BRASIL, 2006, p. 46). 

O planejamento de ensino, que também é conhecido como planejamento de 
curso ou de unidades didáticas, “é a sistematização da proposta geral de trabalho do 
professor naquela determinada disciplina ou área de estudo, numa dada realidade. Pode 
ser anual ou semestral, dependendo da modalidade em que a disciplina é oferecida” 
(VASCONCELOS, 1995, p. 117, Apud CASTRO, TUCUNDUVA e ARNS, 2008, p. 54). É 
por meio deste que o professor apresentará os conteúdos (que serão trabalhados durante 
o semestre ou ano), a justificativa da disciplina (que deve apresentar coerência com os 
objetivos da escola), os objetivos gerais e específicos, o tempo e o desenvolvimento 
metodológico (que são as atividades realizadas pelo professor e pelos alunos). Com a 
justificativa o professor deverá responder o porquê de se ensinar determinada disciplina, 
qual a sua importância, como ela contribuirá para o desenvolvimento das capacidades 
cognoscitivas dos alunos. Em síntese: o “por quê”, o “para quê” e o “como” se realizará o 
trabalho pedagógico.  Para designar os objetivos específicos, o professor deverá partir 
dos conteúdos que serão trabalhados na disciplina, os quais são os 
resultados/competências que se esperam dos alunos. É importante frisar que o 
planejamento de ensino constitui-se como um documento realizado pelo professor, que 
pode ser anual ou semestral. 
 No que se refere ao planejamento de aula, segundo (PILETTI, 2001, p.73 Apud 
CASTRO, TUCUNDUVA e ARNS, 2008, p. 54) “é a sequência de tudo o que vai ser 
desenvolvido em um dia letivo. (...) É a sistematização de todas as atividades que se 
desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa 
dinâmica de ensino-aprendizagem”. Este nível do planejamento é o que mais se aproxima 
do trabalho docente em sala de aula. Por meio dele o professor registrará o conteúdo a 
ser ensinado, os objetivos específicos e o desenvolvimento metodológico; contudo, isso 
estará exposto de uma forma muito mais detalhada. O que fora pré-estabelecido em linha 
gerais no planejamento de ensino será especificado no planejamento de aula, por se 
tratar de uma situação didática real. O mesmo deverá ser formalizado em um documento 
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escrito, que facilitará a ação do professor em sala de aula, tendo em vista que isso 
possibilitará a realização de reajustes e modificações por parte do professor, sempre 
pensando em aprimorar a sua prática. 
 Durante a elaboração do planejamento em questão o professor deverá prever o 
tempo em que as atividades acontecerão, levando em consideração que durante o 
processo de ensino-aprendizagem muitos imprevistos podem acontecer e, por exemplo, 
um conteúdo que foi programado para ser finalizado em quatro aulas pode se estender 
por mais tempo, dependendo da assimilação e desenvolvimento da turma em questão. 
Por isso, é importante que o professor não planeje apenas uma aula, mas uma sequência 
de aulas, para que se possa articular todo o desenvolvimento de uma unidade ou 
conteúdo, contemplando todas as suas fases, desde a introdução (quando o professor 
começará a trabalhar o novo conhecimento) até a avaliação. Cada uma dessas fases 
requer um período de tempo que deve ser previsto pelo professor em face das 
necessidades da turma. 
  
Modos de organização do trabalho pedagógico 

 
Existem diversas modalidades de organização do trabalho pedagógico, mas aqui 

explanaremos apenas acerca de seis, por julgarmos que estas contribuem de forma mais 
significativa com a organização do tempo pedagógico dos professores de Língua 
Portuguesa, sendo estas: atividades permanentes, atividades esporádicas, sequências 
didáticas, projetos, atividades de sistematização e jogos.  

Por atividades permanentes podemos entender, pelo próprio significado da palavra 
“permanente” – que dura sem intermitência nem mudança –, que são atividades que 
possuem certa regularidade no fazer pedagógico, ou seja, se repetem ao longo de um 
período de tempo (NERY, 2006). A leitura deleite, realizada todos os dias no início da aula 
por muitos professores, pode ser apontada como um exemplo desse tipo de atividade.   

 As atividades esporádicas são, segundo Leal (2007, p.87), “aquelas que 
realizamos de modo descontínuo, sem haver articulação com outras atividades de sala de 
aula”. Essas atividades são executadas sem necessariamente estarem dentro de uma 
sequência, normalmente entram na ação do professor quando este necessita desenvolver 
certos objetivos que não são comtemplados dentro do trabalho que está se fazendo 
naquele momento com determinada turma. 

A sequência didática é uma modalidade de organização do trabalho pedagógico 
onde o professor poderá organizar suas atividades durante um determinado período de 
tempo e seguindo uma determinada sequência. Essas atividades deverão ser 
organizadas de maneira gradual (aumentando-se o nível de dificuldade do conteúdo a 
cada aula) e é importante que tudo isso seja feito de forma integrada e articulada. Essa 
modalidade permite que o professor desenvolva uma série de atividades em torno de um 
tema, conteúdo específico ou gênero textual, tendo em mente que os alunos atinjam 
certos objetivos.   

Vejamos agora como os PCN de Língua Portuguesa caracterizam os projetos 
didáticos: 

 
A característica básica de um projeto é que ele tem um objetivo compartilhado por 
todos os envolvidos, que se expressa num produto final em função do qual todos 
trabalham e que terá, necessariamente, destinação, divulgação e circulação social 
internamente na escola ou fora dela. Além disso, os projetos permitem dispor do 
tempo de forma flexível, pois o tempo tem o tamanho necessário para conquistar o 
objetivo: pode ser de alguns dias ou de alguns meses. Quando são de longa 
duração, têm a vantagem adicional de permitir que os alunos se envolvam no 
planejamento das atividades, aprendendo a controlar o tempo, dividir e 



214 

 

redimensionar as tarefas, avaliar os resultados em função do plano inicial. 
(BRASIL, 1998, p. 87)  

 

O trabalho com projetos didáticos é de suma importância, na medida em que 
envolve não só o professor, como também os alunos nas tarefas que deverão ser 
realizadas, colaborando para a motivação do aluno, que é o principal interessado e 
beneficiado em aprender.  
 Nery (2006, p. 124) define as atividades de sistematização como: “(...) atividades 
destinadas à sistematização de conhecimentos das crianças ao fixarem conteúdos que 
estão sendo trabalhados”. Essas atividades promovem um estudo mais 
detalhado/aprofundado de um determinado assunto ou tema e podem funcionar da 
seguinte forma: como uma “pausa” para aprofundar determinado conteúdo que não é o 
foco do ensino, mas se torna necessário para trabalhar aquilo que é foco como base ou 
apoio para tal; ou como uma parada (durante ou ao final do trabalho) para revisar e 
sistematizar os conhecimentos que foram aprendidos. Entende-se que esta modalidade 
também pode ser realizada dentro das outras modalidades organizativas já citadas. 
 Na visão de Leal (2007) os jogos são atividades lúdicas que fazem ou já fizeram 
parte do cotidiano de todos os sujeitos, sobretudo de crianças. Por isso, são tão bem 
aceitas por alunos em geral. No entanto, na escola, elas ganham outras finalidades, 
sendo usados não só para divertir, como também para atingir objetivos didáticos, que são 
delimitados pelos professores. 
 O professor pode, então, fazer uso destas diferentes modalidades organizativas do 
trabalho pedagógico para criar situações que oportunizem a aprendizagem por parte de 
todos os alunos. 
 
Metodologia 
 

Os professores que fizeram parte desta pesquisa foram selecionados de acordo com 
dois critérios: o primeiro diz respeito à disciplina que lecionam - professores de língua 
portuguesa do Ensino Fundamental ou Médio – e o segundo refere-se à rede de ensino 
em que estes trabalham, podendo ser da rede estadual ou municipal de Triunfo e de 
Floresta. Dessa forma, poderemos perceber os norteadores do planejamento, em especial 
de língua portuguesa, confrontando se há diferenças no que tange à rede de ensino. 

A pesquisa foi, portanto, realizada com dez professores no total, sendo quatro 
professores da cidade de Floresta, e seis do município de Triunfo. No primeiro local citado 
três dos entrevistados eram da rede estadual e um da rede municipal. No segundo 
município, conseguimos o número de três professores da rede estadual e três da rede 
municipal. A seguir apresentamos uma tabela que especifica algumas características dos 
professores entrevistados: 

 
Tabela 1: Caracterização dos professores entrevistados 

 Idade Formação docente Tempo 
de 

ensino 

Série Rede de 
ensino/ 

município 

Profª 
A 

32 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Psicopedagogia. 

4 anos Travessia Estadual/ 
Floresta 

Profª 
B 

35 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 

16 anos 1º e 3º anos 
Ensino Médio 

Estadual/ 
Floresta 
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Letras. 

Profª 
C 

 

51 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Letras. 

29 anos 6º ao 9º ano/ 
Ensino 

Fundamental II 

Estadual/ 
Floresta 

Profª 
D 

39 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Letras. 

15 anos 6º ao 9º ano/ 
Ensino 

Fundamental II 

Municipal/ 
Floresta 

Profª 
E 

54 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Psicopedagogia e Libras. 

13 anos 6º ao 9º ano/ 
Ensino 

Fundamental II 

Municipal/ 
Triunfo 

Profº 
F 

33 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Programação de Ensino 
de Língua Portuguesa. 

9 anos 9º ano E.F., 1º 
E.M. e 3º E. M. 

Estadual/ 
Triunfo 

Profª 
G 

47 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Fundamentos da 
Educação: Práticas 
pedagógicas 
Interdisciplinares. 

28 anos 1º, 2º e 3º 
anos 

Ensino Médio 

Estadual/ 
Triunfo 

Profº 
H 

31 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Psicopedagogia. 

13 anos 1º ao 3º ano 
Ensino Médio 

Estadual/ 
Triunfo 

Profª 
I 

35 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Mestrado em Linguística 
pela UFPB. 

14 anos 6º ao 9º ano Municipal e 
Estadual/ 
Triunfo 

Profª 
J 

43 - Licenciatura Plena em 
Letras; 
- Pós-graduação em 
Letras. 

20 anos 5º ao 9º ano 
do E. F. II e 

EJA Médio III 

Estadual e 
Municipal/ 

Triunfo 

 
No que diz respeito à coleta de dados, esta se deu a partir de “entrevistas 

semiestruturadas”. Segundo Rosa e Arnoldi (2006), essa forma de coleta de dados é 
caracterizada por apresentar um roteiro de questões pré-determinado, que servirá de 
base para que a entrevista se realize. A seguir apresentamos o roteiro das perguntas que 
foram utilizadas por nós durante as entrevistas com os professores anteriormente citados: 

 

• Em relação à seleção de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula: 
Como acontece a seleção dos conteúdos que serão trabalhados durante o aluno 
letivo? Você segue a ordem do livro didático? Há alguma ordem a ser seguida que 
é solicitada pela Secretaria de Educação? Você seleciona os conteúdos de acordo 
com as necessidades dos alunos? 
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• Em relação aos critérios utilizados para a progressão dos conteúdos durante 
o ano letivo: Como você define a ordem dos conteúdos a serem trabalhados 
durante o ano letivo? 

 

• Em relação à forma como é elaborado o planejamento: De que forma você 
elabora o planejamento (individualmente, em par ou coletivamente)? Você organiza 
seu planejamento de modo a ajudar todos os alunos a aprender, dando algum tipo 
de atendimento específico para os mais “fracos” ou ajudando aqueles que estão 
com dificuldade em aprender a matéria do mesmo jeito e ao mesmo tempo em que 
os demais? De quanto em quanto tempo você realiza o planejamento de suas 
aulas? Quais são os modos de organização do planejamento que você utiliza para 
orientar suas aulas (atividade esporádica, atividade permanente, projeto, sequência 
didática, jogos, etc.)? 

 
Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas e 

analisadas. Na seção a seguir apresentamos uma análise e discussão dos dados 
coletados por nós através das entrevistas. 

 

Resultados e discussão 
 
Critérios de seleção dos conteúdos: Como acontece a seleção dos conteúdos que 
serão trabalhados durante o aluno letivo? 
 

A maior parte dos docentes (7 professores - A, B, F, G, H, I e J) relatou utilizar um 
currículo que já vem preparado pela secretaria de educação. Neste documento, os 
conteúdos são pré-estabelecidos de forma que o professor não pode “fugir” desta 
proposta, ou seja, eles não podem retirar os conteúdos nela expressos. Nota-se que 
todos os docentes citados acima são da rede estadual de ensino, dessa forma, na época 
em que a pesquisa foi realizada (2015), estes precisavam prestar contas dos conteúdos 
trabalhados por meio de um Sistema de Monitoramento de Conteúdos (SMC). A despeito 
da construção do currículo e seleção dos conteúdos, vejamos o que diz a professora G: 

 
Nós já recebemos os conteúdos prontinhos do programa [currículo do Estado], 
então, o que é que a gente pode fazer? Acrescentar, quando a gente percebe que 
o aluno necessita de um determinado conteúdo e esse conteúdo não está no 
programa, na lista, aí nós podemos acrescentar, agora tirar, não.  

 

 Nota-se que o professor é levado a trabalhar com uma quantidade específica de 
conteúdos – que, muitas vezes, é numerosa – e estes não podem ser retirados do 
programa, mesmo que o docente perceba que existem outros assuntos que os alunos 
necessitam aprender e que não estão expressos no currículo. Por causa disso, 
frequentemente, os mestres são movidos a apressar o seu trabalho, comprometendo o 
aprendizado dos alunos. Dessa forma, percebemos que a partir do momento que o 
professor está externo a esse processo de construção dos currículos, ficam à mercê dos 
interesses dos grupos dominantes da sociedade, na medida em que estes documentos 
“traduzem valores, pensamentos e perspectivas de uma determinada época ou 
sociedade” (CAVALCANTE; SILVA e SUASSUNA, 2014, p. 21) e não refletem a 
subjetividade do ambiente escolar em que se vai trabalhar. 
 Vimos, ainda, três professoras (A, C e D) que relatam utilizar os documentos 
curriculares (PCN e OTMs) para selecionar os conteúdos. Nota-se que as professoras 
entendem a relevância de termos um currículo comum, que comporte as habilidades 
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básicas que todo estudante, independentemente do local onde esteja, precisa saber. 
Além disso, ao incluir as diretrizes propostas pelas OTMs, as mestras apontam que 
entendem a importância de se construir uma proposta educacional que considere a 
realidade local dentro da sua prática docente – nesse caso falamos da realidade dentro 
do estado de Pernambuco.  Vejamos a fala da professora D: 
 

Primeiramente a gente elabora um planejamento anual, juntamente com os outros 
professores da mesma rede de ensino, rede municipal, e a gente segue algumas 
orientações da secretaria de educação, como, por exemplo: a gente trabalha com 
as OTMs, a gente se baseia também nos PCN (...) para trabalhar dentro da visão 
que a gente tem de acordo com a heterogeneidade da turma, de acordo com as 
necessidades. 

 
Assim como a professora citada acima relata, entendemos que tais diretrizes devem 

ser utilizadas apenas como base para o trabalho docente, adaptando-as a sua realidade. 
Por fim, duas professoras (D e E) afirmam construir o currículo através do 

planejamento participativo. Acerca da construção deste tipo de planejamento Souza ([et 
al], 2005) salientam que a tomada de decisão a partir do planejamento participativo se dá 
de forma coletiva; com isso, o sentido de hierarquia se redimensiona, já que, 
independente do cargo que ocupa, todos passam a ter o mesmo poder. Desse modo, o 
planejamento tomado a partir desta perspectiva democrática auxilia na construção tanto 
de uma instituição, quanto de um currículo que conheça e revele a importância de um 
trabalho que traduza as peculiaridades do seu próprio contexto.  

As professoras D e E ao participarem da constituição do currículo que será 
trabalhado por elas durante o ano escolar revelam uma autonomia, que não é conferida 
ao primeiro grupo exposto anteriormente. Assim, os professores que têm a oportunidade 
de escolher os conteúdos, competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas 
pelos alunos, poderão fazer tudo isso levando em consideração as peculiaridades do 
contexto social, cultural e político em que estão inseridos esses sujeitos. 

 
Critérios de progressão dos conteúdos: Como é definida a ordem do que deve ser 
trabalhado durante o ano letivo? 
 

Identificamos, inicialmente, que cinco professores afirmam definir a ordem dos 
conteúdos a partir das necessidades dos alunos (B, C, D, F, I e J), mostrando-se 
preocupados em atender a seu público-alvo, que são os estudantes. É preciso ter em 
mente que muitos alunos apresentam uma base deficiente e que iniciar um novo conteúdo 
sem antes resgatar o conhecimento prévio do sujeito é algo problemático, pois fica ainda 
mais difícil o aluno desenvolver determinada competência sem antes ter aprendido um 
assunto anterior. Dessa maneira, os professores que responderam definir a ordem dos 
conteúdos a partir das necessidades dos alunos apresentam-se atentos para que a 
aprendizagem se faça de forma significativa por parte de todos. Vejamos a seguir as falas 
da professora B: 
 

A gente tem uma certa abertura para poder priorizar a ordem desses conteúdos - 
a sequência - pela necessidade da turma, ou pela sugestão que os alunos dão, e 
a gente analisa o próprio contexto e por isso também trabalha seguindo uma certa 
ordem nesse sentindo. 

 
Podemos depreender da fala que a professora prioriza as dificuldades dos alunos e 

organiza o seu trabalho e a ordem dos conteúdos a serem ministrados a partir dessas 
necessidades, que são tão comuns no contexto escolar. Isto porque, as salas são 
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compostas por uma heterogeneidade, ou seja, os sujeitos que ali estão para aprender são 
pertencentes a contextos distintos. Goulart (2006, p.89) reforça essa ideia ao afirmar que 
“a organização do trabalho pedagógico deve ser pensada em função do que as crianças 
sabem dos seus universos de conhecimentos, em relação aos conteúdos que 
consideramos importantes que elas aprendam”. 

Vimos, ainda, cinco professores (B, C, E, G e H) que definem a progressão dos 
conteúdos por meio do currículo proposto pela Secretaria de Educação. Segundo uma 
das docentes (G), a ordem estabelecida através da proposta curricular do Estado já vem 
de forma “propícia para o ensino-aprendizagem”, porque segue uma ordem gradual que 
começa com um grau simples de dificuldade, que vai se intensificando, até chegar a um 
conteúdo mais complexo. A despeito disso, vejamos o depoimento da professora G: 

 
Olha, ela [a proposta do estado] segue uma ordem, vamos dizer assim, do simples, 
ao mais complexo. Então é uma ordem que dá para o aluno começar a perceber, a 
aprender, percebendo os detalhes do início, e vai complicando à medida que a 
gente vai ensinando novos conteúdos, (...) então, é uma ordem, vamos dizer, 
propícia para o ensino-aprendizagem, começa do mais simples ao mais complexo. 

  
É importante salientar que devemos ter cuidado ao classificar um conteúdo como 

mais complexo que outro, porque isso vai depender da subjetividade de cada um. O que 
apresenta-se mais fácil para um determinado aluno pode ser considerado difícil para 
outro, tudo isso vai variar em decorrência do conhecimento prévio do indivíduo ou da 
afinidade com a matéria ou conteúdo. A professora parece não atentar para o fato de que 
os alunos têm ritmos e bagagens diferentes de aprendizagem e que isso influenciará no 
processo de apropriação do saber. 

Por fim, apenas uma professora (A) afirma que a ordem é definida a partir do que ela 
julga mais importante. Entretanto, a docente não deixa claro se o que ela considera como 
importante parte das necessidades da turma. O que nos parece é que a referida 
professora tem uma série de conteúdos em mente, que para ela devem ser vistos 
independente do contexto. Não podemos esquecer que a professora leciona em turma de 
Travessia, que faz parte da modalidade de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), 
e nesse tipo de série o programa resume-se ao máximo os conteúdos. Segundo a 
professora, o tempo é curto e isso impossibilita que ela exija mais da turma: “como o 
tempo é curto e a gente tem um cronograma a ser seguido, não pode explorar mais dos 
alunos, que até a prova eles mandam” (Professora A). 

 
Da elaboração do planejamento: ação individual ou coletiva? 
 

Em relação a este aspecto, cinco docentes (A, C, E, F e H) revelaram que elaboram 
seus planejamentos coletivamente e individualmente. Isso se dá porque estes se reúnem 
periodicamente com outros mestres, que também lecionam na área de língua portuguesa, 
e nesses encontros, que são feitos quinzenalmente ou semanalmente, realizam uma troca 
de experiências com relação a metodologias de ensino, a conteúdos que devem ser 
trabalhados e ao desenvolvimento de projetos. Segundo Souza [et al] (2005), o trabalho 
do professor é essencialmente de natureza coletiva e isso se justifica porque todas as 
ações desenvolvidas no âmbito escolar têm uma mesma finalidade: garantir a formação 
dos alunos. O autor explica ainda que esse momento coletivo de organização do trabalho 
pedagógico proporciona aos mestres experiências que contribuem para as suas 
formações e desenvolvimento do seu fazer docente. 

Por sua vez, através das falas desses professores, entendemos que no 
planejamento coletivo as atividades pensadas estão dissociadas da realidade de cada 



219 

 

turma em que estes lecionam; por esse motivo, cada docente realiza também o seu 
planejamento individual. É nesse momento – individualmente – em que ele vai adaptar o 
planejamento desenvolvido coletivamente para a realidade da sala de aula na qual 
ensina. O depoimento do professor F reforça a ideia expressa acima: 
 

O planejamento, ele é elaborado semanalmente. O grupo de professores de língua 
portuguesa se reúne (...) a gente sempre vê o conteúdo que deve ser dado, e 
além do conteúdo que deve ser dado, a necessidade daquela turma, para que a 
gente possa adequar o planejamento. Então, ele é feito semanalmente pelo grupo 
de professores e adaptado, de acordo com a necessidade da turma, por cada um, 
diariamente. 

 

Nota-se que o professor - assim como os outros que se enquadraram na mesma 
categoria - entende o planejamento como algo flexível, adaptável. Isso acontece porque o 
mesmo não pode alienar-se da realidade; cada turma possui as suas peculiaridades, e um 
planejamento elaborado para uma turma não necessariamente funcionará na outra. Gama 
e Figueiredo (2009, p.8) discutem sobre isso e afirmam que “(...) o bom planejamento de 
ensino é aquele que melhor adapta-se à realidade sociocultural em que o aluno está 
inserido”.  

Em contrapartida, outros três professores (B, D e G) expressaram planejar apenas 
coletivamente. Vejamos o depoimento da professora G: 
 

O nosso planejamento aqui sempre é em grupo, aí nós - como é escola integral - 
como eu já falei, então (...) nós preparamos o anual e esse anual vai para o 
programa, fica um com a direção, um com a coordenação, outro conosco e a partir 
daí a gente elabora o nosso, que é quinzenal, aí existe a hora atividade, no meu 
caso, na quinta-feira, nós nos [ela e os outros professores] reunimos, discutimos e 
fizemos o nosso planejamento, sempre é assim. 

 

É importante ressaltar que a professora G e o professor H, mencionados acima, 
trabalham na mesma unidade escolar, ou seja, são de escola de regime integral. Eles 
participam juntos desse momento coletivo do planejamento, que é realizado entre os 
professores de língua portuguesa. Contudo, enquanto um (H) entende o planejamento 
como algo adaptável, o outro (G) parece não perceber que é importante desenvolver essa 
prática do planejamento individual, utilizando o mesmo planejamento para todas as 
turmas, sem elaborar modificações. 

Por fim, identificamos duas professoras (I e J) que elaboram os seus planejamentos 
apenas individualmente. Contudo, nas suas falas, as docentes demonstram entender e 
reconhecer a importância de se planejar de forma coletiva e relatam que realizam essa 
prática individualmente porque a escola não oferece incentivo e momentos para que o 
planejamento coletivo ocorra. A essa questão Souza ([et al, 2005) averba que planejar as 
ações no âmbito escolar significa nos propor a encontrar “unidade na diversidade”, na 
medida em que se une pessoas diferentes em prol de um projeto educativo em comum. 
Ainda segundo o autor, a ausência de um planejamento que se faça coletivamente, 
algumas vezes pode acarretar em práticas “desordenadas, desconexas ou mesmo 
conflitantes”. 

 
Do atendimento às necessidades e dificuldades do aluno: o planejamento é 
organizado de forma que oportunize a aprendizagem por parte de todos os alunos? 
 

Identificamos inicialmente que oito professores (B, C, D, E, F, G, H e J) responderam 
elaborar o seu planejamento visando contemplar as necessidades dos alunos. Tais 
docentes evidenciam que entendem uma questão primordial para o desenvolvimento do 
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trabalho docente: oportunizar a aprendizagem por parte de todos os alunos. A respeito 
disso, Nery (2006) declara que:  

 
(...) uma questão fundamental a ser enfrentada no trabalho cotidiano diz respeito 
(...) ao fato de as pessoas aprenderem de formas diferentes, porque têm tempos 
também diferentes de aprendizagem. Variar, então, a forma de organizar o 
trabalho e seu tempo didático pode criar oportunidades diferenciadas para cada 
estudante, o que pode representar um ganho significativo na direção da formação 
de todos, sem excluir nenhum estudante. (NERY, 2006, p.112)  

 
É nesse sentido de não excluir nenhum estudante que os professores C, B, D, E, F, 

G, H e J revelam contemplar no seu planejamento formas de alcançar todos os seus 
alunos. No tocante a esta questão, a professora D afirma que: 
 

Sempre a gente trabalha com essa visão, (...) com a heterogeneidade, então, a 
gente tem que dar oportunidade tanto aos que estão em um nível mais elevado, 
como aos que estão mais fracos. Aí a gente faz atividades diversificadas, 
planejamentos que requerem essa atenção, trabalhar com atividades 
diversificadas.  

 
Outros dois professores (A e I), em contrapartida, responderam não prever no seu 

planejamento formas de atender a todos os alunos, inclusive aqueles que apresentam 
mais dificuldades. Todavia, elas alegam que existem “barreiras”, que dificultam a 
elaboração de um planejamento voltado para as dificuldades individuais de cada aluno. 
Vejamos o que diz a professora I; 

 
Olha, o ideal seria que nós fizéssemos, que todos os professores fizessem esse 
atendimento, mas aí, nós temos algumas barreiras. Quais são essas barreiras que 
nos impedem, muitas vezes, de trabalhar conteúdos e atividades diversificadas de 
acordo com a necessidade de cada aluno? (...) nós temos turmas de quarenta e 
três alunos, nós temos turmas enormes, aí, além disso, tem a questão da 
indisciplina, então pra você trabalhar assuntos diferenciados, ou melhor, 
atividades diferenciadas, nem sempre isso acontece. (...) A gente tenta trabalhar, 
mas dizer que isso acontece sempre, ainda, pra mim, na minha prática, ainda é 
algo que eu pretendo fazer, mas que é difícil de realizar. 

 
Quando a professora relata que o “ideal” seria que todos os professores fizessem 

esse atendimento às necessidades dos alunos, ela demonstra que entende a importância 
de trabalhar pensando na heterogeneidade. Entretanto, de acordo com a professora I, as 
“barreiras” que a impendem de realizar o planejamento pensando nas dificuldades dos 
alunos consistem em turmas superlotadas e em questões de indisciplina. Por esses 
motivos, para ela pensar nas particularidades de cada um desses alunos é uma tarefa 
extremamente difícil. A esse respeito, entendemos que é importante o professor receber 
auxílio da direção e da rede de ensino de modo que o ajude a amenizar as dificuldades 
enfrentadas.                            

      
Da periodicidade com que se elabora o planejamento: De quanto em quanto tempo 
é realizado o planejamento das aulas? 
 

A questão da periodicidade do planejamento está intimamente ligada aos níveis do 
planejamento escolar, que estão divididos em três: o primeiro nível é o planejamento da 
escola, o segundo é o planejamento de ensino e o terceiro, o planejamento de aula. Cada 
um desses níveis possui uma dimensão que pode ser anual, semestral, bimestral, 
semanal ou diária. O planejamento da escola possui uma dimensão anual. O 
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planejamento de ensino pode ser mais flexível, de forma que pode ser feito anualmente, 
semestralmente ou bimestralmente. Já o planejamento de aula está em uma dimensão 
que pode ser quinzenal, semanal ou/e diária.  

Quatro professores entrevistados apresentaram periodicidades que contemplam 
apenas uma dessas dimensões do planejamento: o planejamento de aula. Isto porque, os 
professores A e D dizem planejar apenas semanalmente e os professores E e G 
relataram planejar apenas diariamente. No tocante a esta questão, Magalhães, Araújo, 
Achtschin e Melo (2012, p.13) averbam que, “quando planejamos as atividades a serem 
realizadas para cada dia, sem tomarmos como referencial o ano letivo, perdemos de vista 
o processo mais amplo e corremos o risco de negligenciarmos conteúdos que são direitos 
de aprendizagem de nossos alunos”. 

Outros cinco professores (B, C, F, I e J) apresentam uma periodicidade que 
contempla pelo menos dois níveis: o planejamento de ensino e o de aula. Estes docentes, 
ao revelarem que planejam anualmente, bimestralmente e semanalmente, mostram-se 
não só atentos à importância de cada um desses níveis, mas também que entendem a 
importância da organização do trabalho pedagógico ser uma atividade constante, utilizada 
para controlar o tempo e o trabalho desenvolvido em sala de aula. A esse respeito, 
Goulart (2006, p. 89) argumenta em favor da importância de se planejar a longo, médio e 
curto prazos, justificando que estes abrem espaço para alterações, substituições e para 
novas e não planejadas situações de ensino e aprendizagem.  

 Após entender a importância de um planejamento que seja feito de forma periódica, 
vejamos o que relata a professora I: 
 

Olha, todo início do ano, nós temos um planejamento, nós temos um dia de 
planejamento, que é justamente com todos os professores do município, nas 
escolas do estado, na escola do estado que eu trabalho, todos os professores do 
estado, então nós fazemos a seleção desses conteúdos, a gente vai ver qual a 
sequência deve seguir, sabendo que essa sequência pode mudar a qualquer 
momento, por o planejamento ser flexível. Após isso, eu faço esse planejamento, 
semanalmente, eu planejo semanalmente, mas antes de eu fazer esse 
planejamento semanal, no meu caderno eu tenho o anual, que é feito no início do 
ano com todos os professores, eu tenho o bimestral, o que eu pretendo dar, 
apenas como um esqueleto: o que eu pretendo dar naquele bimestre? E aí eu faço 
o semanal, que é o mais destrinchado. 

 
 É positivo ver que todos os professores revelaram exercer a prática do 
planejamento, alguns com uma periodicidade mais delimitada, com mais rigor, outros com 
menos, como é o caso do professor H, o único a afirmar que realiza o planejamento, mas 
que não tem uma periodicidade exata:  
 

Bom, o planejamento de aula, ele é adaptável, a gente vai fazendo planejamento 
de acordo com as necessidades, então, a gente não tem uma quantidade de dias 
específicas, de quanto em quantos dias, a gente faz esse planejamento, o 
planejamento a gente faz de acordo com a necessidade de sala de aula. Nós 
podemos fazer de sete em sete dias, por exemplo, mas acaba tendo que parar um 
momento pra adaptar alguns conteúdos a esse planejamento. 

  
Durante a obtenção das respostas para este tópico, uma declaração nos chamou a 

atenção: a professora A revelou que para ela “é um saco planejar”.  A respeito disso, 
Gama e Figueiredo (2009) explicam que esse tipo de postura evidencia que, muitas 
vezes, o professor não utiliza o que planeja, e isso se justifica porque possivelmente não 
acredite que essa organização do trabalho traga bons frutos. Esse pensamento de que o 
planejamento é algo sem utilidade pode ser reflexo de uma burocratização deste ato 
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dentro da escola: as redes de ensino têm usado esta ferramenta como mero instrumento 
de controle da prática do professor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dos modos de organização do trabalho pedagógico: Quais as modalidades 
organizativas do planejamento são utilizadas para orientar as aulas? 

 

As modalidades organizativas do trabalho pedagógico dizem respeito às várias 
maneiras de organizar as atividades que serão trabalhadas em sala de aula.  Segundo 
Leal (2007), variar os procedimentos didáticos é indispensável para o docente que busca 
atender à diversidade de objetivos que são propostos dentro da área de ensino de língua 
portuguesa. Além disso, a autora ressalta que é preciso estar atentos às características 
das turmas e respeitá-las porque isso também deve influenciar na escolha das 
modalidades que organizarão o trabalho.  

Os professores B, D, F, H, I e J afirmaram utilizar diversos modos de organização 
do trabalho pedagógico, e que estes modos variam de acordo com os assuntos que serão 
trabalhados e os objetivos que se esperam que sejam desenvolvidos pelos alunos. 
Vejamos o que diz o professor H e a professora I: 

 
Bom ... a gente procura de tudo um pouco, trazer tanto as atividades esporádicas, 
permanentes, projetos. Projeto é uma coisa bem utilizada aqui na escola, que foi 
um método, uma técnica que nós encontramos para que os alunos possam 
assimilar melhor os conhecimentos e sair um pouco da rotina de sala de aula, mas 
esses modos de organização são vários, não tem assim um modo específico, não, 
é uma variedade de modos. 
 
Há uma variedade, a gente não segue apenas um [modo de organização], temos 
os jogos, dinâmicas, a sequência didática é uma que gosto muito de utilizar, então, 
vai variando de acordo com o assunto que vai ser trabalhado, vai depender muito 
do assunto que eu vou trabalhar. 

 

Comparando as falas dos professores, percebemos que estes têm consciência da 
existência de diferentes modos de organização do trabalho pedagógico e que a 
flexibilidade da utilização destes pode depender de diversos fatores. Para Nery (2006), o 
importante é que o professor teste a eficácia desses procedimentos didáticos em cada 
turma e, mais especificamente, em cada estudante. Os professores sinalizam que existem 
modos que se encaixam melhor para determinado assunto e estão em consonância com 
o que afirma Nery (2006, p. 127), pois, para ela, “é possível escolher uma modalidade 
para uma determinada área do conhecimento, outra para um gênero textual ou outra 
ainda para um certo tema/assunto, durante um tempo fixado e isto se alterar num outro 
momento”. 

Os demais professores apresentaram preferências por modalidades específicas 
(professora A, jogos; professoras C e G, atividades esporádicas; e professora E, 
sequência didática), mas não deixaram claro se sempre usam os mesmos procedimentos 
didáticos ou se procuram variar. Trabalhar sempre com o mesmo modo pode fazer com 
que alguns alunos desenvolvam as habilidades e competências propostas pelos 
professores; entretanto, isto não quer dizer que, consequentemente, toda a turma seja 
alcançada, pois os sujeitos têm formas e ritmos diferentes de aprendizagem. Portanto, os 
professores B, D, F, H, I e J, ao inserir em suas práticas várias modalidades organizativas 
do trabalho pedagógico, provavelmente propiciam que a aprendizagem seja oportunizada 
a todos os alunos. 
 
Considerações finais 
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Durante a nossa pesquisa tivemos a chance de mapear os vários elementos que 
norteiam o planejamento do professor de língua portuguesa e obtivemos resultados 
bastante positivos, já que a maioria dos professores revelou conhecer a importância de 
planejar e exercer essa prática no seu dia a dia. Ademais, grande parte dos docentes 
entrevistados relatou realizar esse planejamento em parceria com outros colegas, a longo 
e curto prazo, e buscando atender às dificuldades dos seus alunos. Todavia, vimos 
profissionais impelidos a seguir os currículos estabelecidos nos âmbitos estadual e 
nacional e sem muita flexibilidade, a não ser em relação à ordem dos conteúdos.  

Não conseguimos, ainda, observar diferenças de posicionamentos decorrentes da 
rede de ensino em que os professores trabalham, pois tanto os professores do estado, 
quanto os professores do município não demonstraram divergências significativas com 
relação ao ato de planejar. Por fim, uma questão que ficou para nós a partir deste estudo, 
e que poderia ser investigada em uma próxima pesquisa, diz respeito a como os 
professores relacionam os seus planejamentos com o Projeto Político Pedagógico da 
Escola, já que em nossas análises nenhum dos professores relatou fazer esse 
entrelaçamento.  
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ESCOLA SEM PARTIDO: CENSURA DO ENSINAR.  
 

Geizibel Julia Halas114 
Ricardo Carvalho Leme115 

 
 

Resumo: O presente artigo busca problematizar o significado do movimento Escola Sem 
Partido (ESP), trazendo o contexto histórico de seu início e trajetória dentro do governo. 
Desta forma, primeiramente apresentamos contexto histórico da origem do projeto e seus 
precursores, para assim, posteriormente, apresentação do Projeto de Lei e sua 
desconstrução como “arma contra doutrinação de professores nas escolas”, por meio da 
contextualização da Constituição Federal, Estatuto da Juventude, Diretrizes e Bases da 
Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Fundamental e Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar, junto a declarações da Organização dos Advogados e 
Ministério dos Direitos Humanos. Verifica-se assim, que o Escola Sem Partido é produção 
de uma ideologia dominante, esta que busca por meio da mordaça calar professores em 
suas salas de aula, esses que já seguem a uma Constituição Federal e que são 
amparados por Leis que determinam a pluralidade no saber. Este projeto representa um 
enorme retrocesso na educação, com uma proposta de vinculação de uma única ideologia 
dentro das salas da aula, a ideologia de direita extrema. 

 
Palavras-chave: Escola Sem Partido, Ideologia, Politicas Públicas.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Lançado em 2004, o movimento Escola Sem Partido (ESP) tem ganho destaque 
nos últimos anos, com ampla difusão nos meios de comunicação, em especial, nas redes 
sociais. Os fundadores do projeto justificam que a sua criação é uma arma contra 
“ideologias marxistas de esquerda” que os alunos estão sendo submetidos em sala de 
aula. O projeto busca eliminar qualquer debate ou discussão sobre algumas temáticas, 
com destaque a discussões de gênero.  

O trabalho está organizado primeiramente em uma historicização do Projeto de 
Lei e seus precursores, posteriormente uma apresentação do projeto de Lei, e suas 
propostas contextualizadas com algumas leis vigentes que as neutralizam ou desconstrói 
a sua justificativa, em seguida, apresentamos como hoje o projeto está sendo 
encaminhado e colocado em alguns municípios, principalmente pela temática de 
“Ideologia de Gênero”. Por fim, constatamos de como este projeto é nocivo e perigoso 
para a pluralidade no ensino e prevalência da democracia e dos direitos humanos, 
principalmente às minorias da sociedade.  

 
 
PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO: ORIGEM  

 

 
114 Geizibel Julia Halas: Mestranda do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná-UNIOSTE. Formação em Geografia Licenciatura pela UNIOSTE/2018. 
ghgeizyhallas@gmail.com 
115 Ricardo Carvalho Leme: Orientador; Doutor em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina-
UFSC. Professor adjunto da UNIOSTE-Francisco Beltrão. rc-leme@uol.com.br 
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O Projeto de Lei “Escola Sem Partido” foi criado em 2004 pelo advogado Miguel 
Nagib, tendo como base o ocorrido em 2003, conforme matéria publicada no jornal 
espanhol EL PAÍS em 26 de Junho de 2016, Nagib escreveu um texto intitulado 
“Professor não tem direito de “fazer a cabeça de aluno”116, o texto surge por uma revolta 
do autor, que entendeu que sua filha estava recebendo doutrinação, segundo ela o 
professor de história havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis, a ação de 
Nagib foi escrever uma carta aberta ao professor, imprimir 300 cópias e distribuir na 
escola. Diante do desinteresse dos pais dos alunos e funcionários da escola, o mesmo 
decidiu criar uma associação - “para lutar contra o abuso do qual as crianças estão sendo 
vítimas” - assim em 2004 surge o movimento “Escola Sem Partido”. 

Essas propostas e discussões permaneceram inertes até 2014, quando 
Deputado Estadual Flávio Bolsonaro (PSL/RJ)117, convida Nagib para escrever projeto de 
lei n° 2974/2014 para ser apresentado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no 
mesmo ano seu irmão Carlos Bolsonaro (PSC/RJ)118, vereador da cidade do Rio de 
Janeiro, lançou para apreciação da Câmara Municipal, o PL864/2014, desta forma Nagib 
disponibilizou o site do movimento e este teve disseminação em várias Câmaras 
Municipais e Assembleias Legislativas dos Estados brasileiros.  

Em âmbito federal o Deputado Federal Izalci Lucas Ferreira (PSDB/DF)119, 
apresentou em 23/03/2015 o PL n° 867/2015, que inclui entre as diretrizes e bases da 
educação nacional o “Programa Escola Sem Partido”. O movimento ganhou apoio de 
entidades como Movimento Brasil Livre (MBL), Revoltados Online que tem como defensor 
o ex-ator Alexandre Frota120 e grande bancada do PSDB, o projeto vem sendo defendido 
e colocado como uma “arma contra doutrinação feita por professores contra os alunos”.  

Em um dos primeiros vídeos feito pelo movimento junto ao Revoltado Online, os 
criadores do Escola Sem Partido (ESP), explicam que criaram tais coisas a partir de 
motivações pessoais, “ou seja, eles tentam impingir ao país um projeto com base em 
impressões e vivências individuais” (MANHAS, 2016).  Em 2016, o senador Magno Malta 
(PR/ES)121 leva em trâmite o PL n° 193/2016, que visava incluir o programa “ESP” nas 
diretrizes e bases da Educação Nacional. No dia 18 de julho de 2016 o Senado Federal 
abriu uma consulta pública, para saber se os brasileiros eram favoráveis ou contrários a 

 
116 Texto disponível: https://www.conjur.com.br/2013-out-03/miguel-nagib-professor-nao-direito-cabeca-

aluno, Acesso: 14 de outubro 2018. 
117 Flávio Bolsonaro (PSL/RJ) – Empresário, advogado e político, eleito senador pelo PSL no Estado do Rio 

de Janeiro com 4.380.418 (31,36% dos votos válidos) nas eleições de 2018. Disponível: 
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rj/senador/flavio-bolsonaro/. Acesso: 29 de 
outubro 2018. 
118 Carlos Bolsonaro (PSC/RJ) – Vereador do Rio de Janeiro desde do ano 2000, quando se elegeu com 

apenas 17 anos, em 2016 foi o vereador mais votado do Estado com 106.657 votos, Carlos é o responsável 
pela estratégia de campanha do pai (Jair Bolsonaro), nas redes sociais e, sobretudo, no WhatsApp. 
Disponível: https://veja.abril.com.br/politica/conheca-os-onze-homens-fortes-de-jair-bolsonaro/. Acesso: 29 
de outubro 2018. 
119 Izalci Lucas Ferreira (PSDB/DF) – Eleito Senador no Distrito Federal, com 403.735 votos (15,33% dos 

votos válidos), nas eleições de 2018. Disponível: 
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/df/senador/izalci/. Acesso em 29 de 
outubro de 2018. 
120 Alexandre Frota de Andrade (PSL/SP) – Eleito Deputado Estadual em São Paulo, com 155.522 votos 

(0,74% dos votos válidos), nas eleições de 2018. Disponível: 
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/sp/deputado-federal/alexandre-frota-1777/. 
Acesso em 29 de outubro de 2018. 
121 Magno Pereira Malta (PR/ES) – Não reeleito Senador no Espírito Santo, recebeu 611.284 votos (17,05% 

dos votos válidos) nas eleições de 2018. Disponível: 
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/es/senador/magno-malta/. Acesso: 29 de 
outubro de 2018. 



227 

 

iniciativa, pois apesar de não ter força legal, a pesquisa poderia influenciar os senadores. 
A votação foi encerrada e tiveram 210.819 votos contrários e 199.873 votos favoráveis ao 
projeto, tendo uma diferença relativamente pequena, porém em 21 de novembro de 2017 
o projeto é retirado pelo próprio autor antes de ir para votação.  

Desta forma os defensores e aliados políticos do “ESP”, sem sucesso em 
aprovação em âmbito Federal, se voltaram as Câmaras Municipais, hoje são diversos 
projetos que são associados ao ESP tramitando em municípios pelo Brasil.  

O “ESP” ganhou fervor a partir de 2013 com as manifestações contrárias ao 
governo da Presidenta eleita Dilma Rouseff, acusando professores de fazerem 
“doutrinação marxista”, porém mesmo fazendo ataques ao governo do PT, o projeto ainda 
não havia ganhado a importância almejada por seus defensores. Foi assim adotada outra 
discussão para “coagir” e causar enfrentamento dos pais, os associados ao ESP junto aos 
políticos que a defendem começaram a adotar discurso da “Ideologia de Gênero”. Com o 
PL n° 193/2016, o ESP, ganhou novo teor, a inclusão da discussão de “Ideologia de 
Gênero”.  

O Poder Público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos nem permitirá 
qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural 
amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a 
respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a 
aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. (BRASIL, 2016) 
 

Com a temática de “Ideologia de Gênero”, o aspecto morno em que se estava o 
debate, se acendeu. O Estatuto da Juventude possui uma seção específica sobre o direito 
à Diversidade e à Igualdade, que determina que o jovem não será discriminado, inclusive 
por motivo de sexo e orientação sexual (BRASIL, 2013a).  

 
[...] temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação 
sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a 
mulher na formação dos profissionais de educação, de saúde e de segurança 
pública e dos operadores do direito. (BRASIL, 2013a, grifos nossos). 
 

O termo ideologia de gênero, foi utilizado em um sentido radical, vinculado a 
reproduzir um modelo patriarcal, em que infelizmente, ainda é predominante na sociedade 
brasileira. O projeto ainda com esse discurso, ataca os poucos direitos conquistados por 
feministas, LGBTQ+, minorias afins, que é o fato importante de inserir no debate público a 
afirmação da construção social e histórica do gênero e seus papéis.  

 
 
Tabela 1 – Número de projetos relacionados ao ESP/Ideologia de Gênero  
 

 2014 2015 2016 2017 

Muni

cipal  

14 28 33 88 

Estad

ual  

- - 2 3 

 
Fonte: Gênero e Número - 2018 - http://www.generonumero.media/pp-psc-psdb-e-mdb-os-partidos-da-
escola-sem-partido/. Acessado: 24 de setembro 2018.  
 



228 

 

Conforme a tabela, podemos verificar aumento notório de projetos do ESP 
vinculado a “Ideologia de Gênero” no aspecto Municipal, assim retrata a estratégia usada 
para maior chance de aprovações.  

 
A Unesco, braço da ONU para Educação, Ciência e Cultura, reconhece a 
Educação para a Sexualidade como uma abordagem culturalmente relevante para 
ensinar sobre sexo e relacionamento de uma forma “cientificamente precisa, 
realista e sem julgamentos”. E o currículo de vários países vai nessa direção. Nos 
Estados Unidos, a Educação Sexual data da virada do século 19. Na Suécia e na 
Nova Zelândia, ela começa aos 7 anos. Na Finlândia, é incorporada em diversas 
disciplinas. A província de Ontario, no Canadá, adotou um novo currículo para o 
Ensino Médio em que se fala de relacionamentos do mesmo sexo e identidade de 
gênero. E a França lançou em 2013 um programa contra o estereótipo de gênero 
nas escolas. (RATIER 2016, p.36) 
 

A partir de 2014 é colocado a problemática de “Ideologia de Gênero”, questão 
está; amplamente discutida e desmistificada junto aos estudiosos da área, mas que foi 
sendo usada para “apavorar, iludir, alienar e ideologizar” os pais em geral. Diante disso, 
presenciamos uma sociedade que, infelizmente, ainda esta ligada a raiz escravista, 
patriarcal e preconceituosa.  

 
O ESCOLA SEM PARTIDO, É SEM PARTIDO MESMO?  
 

Conforme objetivos estabelecidos o ESP, foi criado com proposito de dar 
visibilidade à instrumentalização do ensino politizado, ideológicos e partidários, pregar 
cartazes com deveres para os professores na escola, abrir espaço aos pais que sentirem 
que seus filhos sofrem ou sofreram doutrinação em sala de aula, fomentando denúncias e 
autuando os professores que forem denunciados (ESCOLA SEM PARTIDO, 2018).  

Os deveres do professor, conforme ESP: 
 

1 - O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover 
os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, 
religiosas, morais, políticas e partidárias. 2 - O professor não favorecerá, não 
prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, 
ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 3 - O professor não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas.4 - Ao tratar de questões 
políticas, sócio-culturais e econômicas, apresentará aos alunos, de forma justa, as 
principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito.5 - O 
professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 
moral que esteja de acordo com suas próprias, convicções.6 - O professor não 
permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela 
ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula. (ESCOLA SEM 
PARTIDO, 2014). 

 
 O ESP interfere diretamente na liberdade de escolha do professor, bem como 

afeta o rigor científico que se deve ter ao ensinar, pois é de estima do professor ouvir e 
considerar os conhecimentos que alunos trazem de sua vivencia e fazer uso delas para 
ensinar e levar a compreensão do conteúdo, pois um dos saberes necessários a prática 
docente citados por Paulo Freire, afirma:  

 
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, 
o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das 
classes populares chegam a ela – saberes socialmente construídos na pratica 
comunitária. (FREIRE, 2011, p.16).  
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Essa visibilidade é direito e garantido ao aluno nas escolas, e deve ser instigada 
dentro das salas de aula,  o que não pode ser aceito é deixar opiniões sem cunho 
cientifico serem consideradas como verdades, é eticamente reprovável, e no site do ESP 
encontramos alguns abusos de autoridade que devem ser revistos e questionados, pois 
mostra-se apenas um lado da história, como salienta o respectivo site é dever do 
professor respeitar pontos de vistas e crenças pessoais dos educandos, isto já é 
estabelecido em nossa Constituição Federal:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (…) VI - é inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; (...) VIII - ninguém 
será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; (BRASIL, 1989). 
 

Nossa lei maior, a constituição cidadã; já garante a liberdade e a pluralidade a 
manifestações de ideias, crenças e convicção, da mesma maneira que que Ministério da 
Educação desde do fim da ditadura militar tem garantido o direito aos educandos a 
promoção de uma formação crítica, bem como de suas crenças. Na LDB de 1996, 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:  

 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 
Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1996). 
 

No documento do ESP, podemos analisar que o interesse explícito é de uma 
ideologia única. Como educadores e sujeitos atuantes, temos a convicção de que o 
discurso promovido pelo ESP é ideológico, no inciso 1° do Artigo 3° do projeto de Lei 
Escola Sem Partido: 

 
[...]. As escolas confessionais e as particulares cujas práticas educativas sejam 
orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, 
deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, 
autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os 
referidos princípios, valores e concepções (BRASIL, 2015, p.2). 
 

Analisando o inciso junto ao estabelecido pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para Ensino Fundamental (Brasil, 1997), em que pluralidade é um dos temas 
transversais dando importâncias as questões sociais, culturais e étnicas:  

 
A escola tem um papel fundamental a desempenhar nesse processo. Em primeiro 
lugar, porque é um espaço em que pode se dar a convivência entre estudantes de 
diferentes origens, com costumes e dogmas religiosos diferentes daqueles que 
cada um conhece, com visões de mundo diversas daquela que compartilha em 
família (BRASIL, 1997, p. 123). 
 

A legislação já garante todas indagações questionadas pelos defensores do ESP, 
é direito e necessário a participação dos pais, da comunidade escolar em geral no dia-a-
dia dos educandos, promovendo esta participação dos pais.  Sabemos a importância da 
presença dos pais atuantes na escola e na sociedade.  
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Em todas as versões do ESP se destaca a questão da “doutrinação política e 
ideológica” conforme Penna 2016: “A ausência da definição da prática que se quer proibir 
já aponta um gravíssimo problema na formulação do projeto de lei e um dos elementos da 
sua inconstitucionalidade.”  

 A questão da ideologia tanto falada por defensores do ESP, fica abstrata quando 
estudada e analisada junto ao conceito de ideologia, o professor não constrói um 
pensamento ideológico, no livro Ideologias e Ciência Social de Michael Löwy, autor relata 
o contexto da construção da definição de ideologia, que “[...] segundo Destutt e Tracy, é o 
estudo cientifico das idéias e as idéias são o resultado da interação entre o organismo 
vivo e a natureza, o meio ambiente” (LOWY, 2010, p.10).  

A ideia de ideologia só é pensada e criada a partir do conhecimento de seus 
saberes. 

“Para Marx, claramente, ideologia é um conceito pejorativo, um conceito crítico 
que implica ilusão, ou se refere à consciência deformada da realidade que se dá 
através da ideologia dominante: as ideias das classes dominantes são as 
ideologias dominantes na sociedade” (LOWY, 2010, p. 12).  
 

A ideologia serve para uma manutenção da ordem social hegemônica, diferente 
do que o documento ESP diz a respeito dos professores “doutrinarem ideologicamente”, o 
professor precisa ser fiel a história e a realidade, e dar a orientação para que o aluno seja 
capaz de formar seus próprios conceitos. 

 
A única leitura do mundo, da compreensão da natureza das relações sociais que 
produzem a desigualdade, a miséria, os sem trabalho, os sem teto, os sem terra, 
os sem direito à saúde e educação e das questões de gênero, sexo, etnia, cabe 
aos “especialistas” autorizados, mas não à professora e ao professor como 
educadores. Decreta-se a idiotização dos docentes e dos alunos, autômatos 
humanos a repetir conteúdos que o partido único, mas que se diz sem partido, 
autoriza a ensinar (FRIGOTTO, 2016, p.12). 
 

O que está extremamente escancarado é a ideologia única por de trás do projeto 
ESP, a limitação do saber, o controle sobre os professores, e as diversas acusações 
perante aos partidos de esquerda, pois se a Escola Sem Partido é sem partido mesmo, 
porquê de tantas acusações e diversos apontamentos aos partidos de esquerda? Não 
seria a Escola Sem Partido mais uma maneira de empobrecimento do ensino, criação de 
mão de obra barata e manutenção da classe hegemônica? No portal ESP encontramos 
ataque contra esquerda, deixando claro sua posição e ideologia política, os artigos da 
Constituição em que o Escola Sem Partido se baseia já são Lei e dentro das escolas são 
cumpridos, como sujeitos estamos cientes a cumprir nossa Lei maior. Junto ao Ministério 
dos Direitos Humanos encontramos notas contrárias ao ESP, segundo Piovesan. F et tal 
(2016): 

O programa Escola sem Partido viola frontalmente a Constituição e os tratados 
internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Determina a Constituição que a 
educação visará ao pleno desenvolvimento da pessoa (artigo 205), adicionando 
que o ensino será ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como no 
princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (artigo 206). Por 
sua vez, ao tratar do Plano Nacional de Educação, consagra que deve ser 
vocacionado à promoção humanística (artigo 214). Liberdade, pluralismo e 
cidadania são os valores a inspirar os parâmetros constitucionais referentes à 
educação. A escola há de ser o espaço de formação cidadã, estimulando o debate 
livre e a reflexão crítica, visando à expansão das potencialidades humanas. 
 

A OAB (Organização dos Advogados do Brasil) promoveu oficio contrário ao ESP 
no Paraná e em Campinas (SP) recentemente; “este projeto é inconsticional e fere os 
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direitos humanos”, segundo Gabriel Martins Furquim, vice-presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-Campinas em matéria publicada no portal de notícias de 
Campinas e região, Notícias de Campinas, o mesmo afirma que "Apontamos que há 
inconstitucionalidade formal no projeto de lei em razão da pretensão de se legislar sobre 
matéria de competência da União.  

O artigo 22 da Constituição Federal estabelece que apenas a União pode legislar 
sobre diretrizes e bases". O ESP pode ser uma forma de poder e filtro ao que chega aos 
alunos, não é interessante levar a população no geral, isto é, que chegue aos alunos de 
escola pública informações sobre política, assim esses continuam a aprovar o que bem 
querem nas madrugadas enquanto os brasileiros estão em casa dormindo e preocupados 
em culpar apenas um homem ou um partido. Os defensores do ESP no geral são 
agressivos, encontramos diversos depoimentos e postagens com discursos de ódio, 
defendem a não ideologização, porem já estão seguindo uma ideologia que rege uma 
parcela da sociedade sem cunho cientifico do que falam ou propunham. 

O “Kit-Gay”, que foi um dos pontos fortes da campanha do então Presidente do 
Brasil Jair Messias Bolsonaro, ganhou defensores Brasil afora, demostrando o tamanho 
dos problemas e fragilidades de nossa sociedade, primeiramente o dito “Kit-Gay”, não 
existe, o Programa Brasil sem Homofobia, lançado em 2004, previa dentro de suas 
diretrizes  promover  “valores de respeito à paz e à não-discriminação por orientação 
sexual” (BRASIL,2014). Assim dentro de suas propostas estava a produção de materiais 
educativos específicos para discussão de homofobia e orientação sexual. Em 2011 
apenas esse programa estava para sair do papel, com a elaboração do kit Escola sem 
Homofobia. Porém devido a pressão dos setores conservadores da sociedade e do 
Congresso Nacional o material foi engavetado pelo Governo.  

Conforme testemunhamos, a campanha de Jair Bolsonaro (PSL), fez uso do 
termo “Kit Gay”, para ganhar eleitores, que por preconceito, ou falta de conhecimento do 
assunto, multiplicaram as publicações e falas incoerentes e confusas sobre o assunto. O 
ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou em 15 de outubro deste ano a 
remoção de vídeos em que o no momento candidato Jair Bolsonaro (PSL) mostrava o 
livro Aparelho Sexual e Cia em que afirmava que seria distribuído no governo do PT, o 
TSE solicitou também ao Facebook e Google que apresentassem em 48 horas a 
identificação do IP da conexão utilizada no cadastro inicial dos perfis responsáveis pelas 
postagens compartilhadas, por serem difusão de informações equivocadas.  

O próprio Ministério da Educação registrou publicações descontruindo a 
afirmação de Bolsonaro e comprovando que o livro não chegou a nenhuma escola no 
Brasil.  

O Doutor em educação pela UFF (Universidade Federal Fluminense), Vitor 
Bemvindo, escreveu um artigo para Jornal eletrônico, Brasil de Fato, publicado no dia 26 
de outubro de 2018, em que discute a posição de Jair Bolsonaro: 

 
As ideias do candidato do PSL estão baseadas na concepção liberal de 
educação que, desde os primeiros momentos da hegemonia política da burguesia 
na Europa, marcaram os sistemas educacionais por uma dualidade estruturante. 
Nessa lógica, os trabalhadores e os capitalistas devem passar por processos 
formativos distintos. Enquanto os pobres devem ser preparados para executar 
trabalhos simples, em sua maior parte manual, os filhos das elites devem ser 
preparados para o trabalho intelectual: controlar, organizar etc. Aí está a maior 
marca dos sistemas educacionais de influência liberal: a dualidade estrutural. 
(BEMVINDO, 2018). 
 

Na semana do dia 29 de outubro de 2018, presenciamos o discurso incentivador 
aos estudantes a gravar e filmar os professores “doutrinadores”, pela então eleita 
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Deputada Estadual Ana Carolina Campagnolo PSL/SC. Essas ações além de prejudicar a 
relação aluno e professor, faz com que se perca toda a confiança do educador junto a 
sala de aula, ambiente que deve ser de construção e debate, torna-se hostil.  

A educação no Brasil, com este projeto, tende a aumentar a segregação social, 
prejudicando processo de ensino e retrocedendo principalmente a escola pública, alvo 
dos discursos.   

 
CONCLUSÃO 
 

O projeto do Escola Sem Partido está somado a uma serie de retrocessos 
intencionais, representado por algumas pessoas que detém poder, após o golpe e 
ascensão de um governo totalmente empenhado aos benefícios do grande capital, que 
fere a constituição com suas emendas e Leis, com crescente desacreditação da 
sociedade brasileira na política, juntamente com a manipulação de informações, uma 
parte dos brasileiros passa a acreditar e defender o extremismo nas discussões, 
presenciamos a ação de uma direita extrema em que coloca sua ideologia como verdade 
discursando e usando de fontes “questionáveis”. 

Neste sentido fica claro que o ESP, faz parte dessa política voltada a um 
desmonte da escola pública e na manutenção de uma classe e uma ideologia apenas. A 
educação escolar historicamente utilizada para a manutenção da classe hegemônica, 
desempenha papel fundamental no resultado de sociedade de que se quer formar, 
presenciamos que após o golpe, com um governo voltado a ideologia da direita, se criam 
mecanismos para que tais politicas sejam justificadas, vivemos nesses últimos anos 
retrocessos, perda de direitos, que o Brasil levou anos para conquistar. 

Chamamos a atenção a toda a legitimidade que esses discursos tiveram, tendo 
defensores e apoiadores, em que colocam a questão social e diversidades em geral, 
como atrocidades, pautados em discursos preconceituosos, até mesmo de baixo escalão.  

Como último país da América a abolir a escravidão, lembramos que esses 
escravos libertos não tiveram nenhuma assistência ou política pública que os amparasse, 
gerando a manutenção de uma segregação que ainda persiste em nosso país. O povo 
nativo que aqui habitava, seus remanescentes os Índios, tiveram suas terras invadidas, 
massacrados e mortos aos milhares em prol de senhores, capitanias, coronéis, e 
comandantes de Estado. As mulheres brasileiras, são marcadas por uma história de 
exclusões e violências, as mulheres negras no Brasil colonizadas pelo capitalismo 
emergente e pelo patriarcalismo fundamentado na religião cristã, obtiveram direito ao  
voto apenas na Era Vargas (1930-1945), e somente com a Constituição de 1988, que foi 
garantido os direitos iguais a ambos os sexos, vejamos quão recente são essas 
conquistas, e de como o ódio acumulado pelos defensores da “família tradicional” - e mais 
que isso- o ódio ao ver as minorias a conquistarem os mesmos direitos, eclodiu a 
disseminação dos retrocessos que estamos presenciando, chegando a eleição de um 
governo que com discursos de ódio, mentiras e repressão garantiu sua vitória.  

O país que foi por 322 anos colônia europeia e 67 anos como um império 
governado pelos Bragança de Portugal, sendo 338 anos de escravatura, mais da metade 
de toda nossa história marcada por regimes de exclusão, expropriação e violência as 
minorias. A História do Brasil é marcada por esses regimes conservadores e genocidas, 
vendo nossa história, compreendemos os resquícios deles, impregnados no brasileiro.   

 Todavia, defendemos a importância dos movimentos de resistência, pois são 
eles que barram projetos como ESP, devemos como professores, atuantes na construção 
e formação de sujeitos, estar presente e fomentar essa luta, para assim garantir a toda 
sociedade uma educação de qualidade, pública, gratuita e plural, que respeite todas as 
minorias, independente de sua renda, classe, cor ou orientação sexual, fazendo da escola 
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espaço aberto e acolhedor, para que esses temas sejam discutidos, para assim 
questionarmos nossos direitos como cidadãos, junto aos que detém o poder.   
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Resumo: A comunicação de más notícias, principalmente diante da morte, perpassa no 
processo de ensino-aprendizagem como uma necessidade curricular aos discentes dos 
cursos de graduação em saúde. Refletir sobre os desafios enfrentados pelos profissionais 
de saúde frente à pandemia da COVID-19 é primordial tendo em vista as rotinas 
estabelecidas nas práticas assistenciais com os pacientes que evoluem ao óbito. Propõe-
se nesse sentido um artigo reflexivo sobre o processo de ensino-aprendizagem, lançando 
mão da simulação realística, que alia preceitos de segurança do paciente proporcionando 
o preparo por meio de treinamento em habilidades e competências que estimulam a 
tomada de decisão. 
 
Palavras-chaves: simulação; educação superior; morte; infecções por coronavírus; 
segurança do paciente.  
   
 
INTRODUÇÃO  
 

A pandemia da SARS-CoV-2, o novo coronavírus, foi decretada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020, com 125.048 casos e 4.613 
mortes notificadas em 117 países/territórios (WHO, 2020). Aproximadamente 80% dos 
pacientes acometidos podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem 
requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, desses cerca 
de 5% irão necessitar de suporte ventilatório para o tratamento de insuficiência 
respiratória (BRASIL, 2020).  

No Brasil, a acelerada disseminação viral entre a população levou a sobrecarga 
das hospitalizações pela COVID-19 sobretudo dos grupos de risco como idosos e 
indivíduos com uma comorbidade (diabetes e cardiopatia) são as mais frequentes 
(SOUSA et al., 2020). O cenário epidemiológico brasileiro até o dia 15 de setembro de 
2020 era de 4.382.263 casos, 133.119 óbitos e taxa de letalidade de 3% (BRASIL, 2020).  

Com o avanço da doença no país, os profissionais que estão na linha de frente 
envolvidos diretamente com os cuidados aos pacientes foram orientados a seguir 
protocolos com recomendações de medidas individuais de higiene e uso de equipamentos 
de proteção fundamentais à biossegurança (WHO, 2020). No entanto, as discussões 
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sobre as condições psicossociais e organização do processo de trabalho, até o momento, 
são escassas (FIHO, 2020).  

Há de se considerar todo o trabalhador individualmente consciencializando quanto 
a importância da sua atividade laboral no combate à pandemia particularmente na 
comunicação de más notícias, quando essa lamentavelmente se faz necessária. Uma 
notícia difícil na assistência à saúde pode ser definida como uma informação que modifica 
de forma negativa o futuro do paciente e seus familiares, a exemplo da comunicação de 
um óbito (DONOVAN, 2020). Comumente os profissionais da saúde são os principais 
portadores das "más notícias" e nesse processo além de gerenciarem a atuação frente 
aos colegas de trabalho, pacientes e familiares, necessitam lidar com suas próprias 
emoções e estarem preparados para aceitar hostilidades esperadas dos envolvidos na 
receptividade da notícia (PEREIRA, 2005).  

Os profissionais da saúde que convivem com a morte, apresentam repercussões 
psicológicas ao enfrentar o sofrimento dos pacientes e seus familiares, referindo 
sentimento de frustração, medo, angústia, desmotivação e insegurança (SANTOS; 
BUENO, 2011). 

Não obstante, muitos desafios das instituições de saúde tanto estruturais, 
institucionais e de recursos humanos que contribuem para o adoecimento dos 
trabalhadores emergiram na pandemia da COVID-19 acentuando os desafios dos 
profissionais da saúde (QUADROS et al., 2020). Ao se deparar com a finitude da vida, 
podem desencadear desgaste físico e emocional, tornando-se vulneráveis à possibilidade 
de adoecimento e, com isso, comprometendo a qualidade da assistência prestada 
(SALIMENA, FERREIRA, DE MELO, 2013; HERMES, LAMARCA, 2013).  

O despreparo dos profissionais da saúde para lidar com a morte e suas 
consequências, faz com que muitos se afastem dos seus ambientes de trabalho como 
estratégia para minimizar o próprio sofrimento, causado pelo óbito dos pacientes, o que 
gera uma falsa sensação de que a morte não mais ocorre. Esse distanciamento do 
profissional com o paciente e sua patologia, muitas vezes acaba por melhorar o seu 
estado psicoemocional, o que não quer dizer que ele não o sinta, tampouco esteja 
preparado para atuar diante da morte, situação essa que é iminente diante daqueles que 
atuam na área da saúde (SALIMENA, FERREIRA, DE MELO, 2013).  

Para lidar com a morte e oportunizar a família e o paciente uma finitude digna, é 
necessário que se invista em capacitação profissional, a fim de proporcionar a formação 
humanizada, com vistas a ampliar a comunicação e promover reflexões sobre a 
comunicação de más notícias (MACHADO et al., 2016; CAMARGO, 2019). Nesse sentido, 
é preciso que seja abordado o processo de morte e morrer dentro das instituições de 
ensino superior, possibilitando reflexões de forma aberta, confortável e sem tabus para o 
enfrentamento no ambiente real com efetividade (KUSTER, 2016; OLIVEIRA, 2020).  

A simulação realística pode ser uma possibilidade de estratégia educacional para 
desenvolvimento da autonomia do discente pois desenvolve competências como 
autonomia, raciocínio crítico e comunicação consideradas essenciais no atendimento 
clínico, sobretudo no final da vida do ser humano (QUILICI, 2012).  Na medida que os 
discentes são expostos à essa prática, o estímulo à interdisciplinaridade estimula a 
reflexão de que o comportamento individual influencia todos os envolvidos no 
cenário/espaço simulado bem como suas decisões no tempo e espaço (FERNANDES, 
2020; KANEKO, LOPES, 2019). 

Com base nisso, torna-se fundamental abordar o tema comunicação de más 
notícias frente a pandemia da COVID-19 no currículo acadêmico dos cursos de 
graduação de forma transversal. Esse artigo teve como objetivo refletir sobre o uso da 
simulação realística nas práticas docentes como estratégia de ensino-aprendizagem para 
comunicação de más notícias frente a pandemia da COVID-19.  
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COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS NO CONTEXTO DOCENTE 
 

Consideramos “más notícias” toda a informação que altera drástica e 
negativamente a perspectiva do paciente em relação ao seu futuro, expectativa e 
prognóstico (VICTORINO, et al, 2007). Dentre os principais temas dentro das “más 
notícias”, encontra-se a comunicação de morte aos familiares, que, nesse momento de 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, tem sido algo ainda mais recorrente na prática 
clínica.  

A morte é tida na vida de todos como mais uma das etapas de um ciclo que é 
inevitável, sendo representada de forma distinta para cada indivíduo. A priori, todos 
discentes já passaram por alguma situação de morte, seja de pessoas próximas ou 
animais de estimação, mas quando inseridos em um cenário de prática, eles conseguem 
perceber quão importante é a atuação do profissional de saúde no acolhimento daquele 
que perde o ente querido, fazendo com que seja repensado seu exercício para além 
daquelas estudadas e que seguem roteiros de livros. 

A formação dos profissionais de saúde é apontada como despreparada quando 
relacionada a atuação diante da morte, utilizando-se na formação dos profissionais a 
abordagem do tema morte e o morrer no formato de ensino voltado para a parte técnica, 
limitando-se a questões de técnicas assépticas, analgesias e atitudes profissionais no 
momento da morte (BIFULCO, IOCHIDA, 2009; AZEREDO, et al., 2011; SARTORI, 
BATTISTEL, 2017).  

Embora estejamos imersos em constantes aprimoramentos e inovações 
tecnológicas, a comunicação continua sendo a ferramenta primária e indispensável com a 
qual os profissionais da saúde e os pacientes trocam informações. Desenvolver a 
habilidade comunicativa parte da aquisição de elementos como a empatia, compreensão, 
interesse, desejo de ajuda são pilares fundamentais para a criação um espaço de trocas e 
de conforto emocional, no qual o paciente e/ ou seus familiares terão conhecimento 
acerca da situação de saúde vivida (VICTORINO, et al, 2007).  

Nesse sentido, a comunicação não está ligada simplesmente em dizer algo para 
outras pessoas, mas sim, fazer com que o outro lado, o receptor, entenda a mensagem 
que está sendo dita, sem que haja má interpretação. Não obstante, cada indivíduo possui 
a sua própria construção de significados que é influenciada por toda uma carga cultural 
adquirida durante anos, tom de voz na comunicação, forma de se expressar e escolha 
das palavras. Essas variáveis interferem na forma como o ouvinte interpretará a 
mensagem recebida, logo, é importante entender quem é o receptor da mensagem. A 
figura 1 elucida os elementos da comunicação (SILVA, 2002). 
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Figura 1: Fluxograma dos Elementos da Comunicação Verbal. 
Fonte: adaptado de SILVA, 2002. 

 
 
Comunicar más notícias pode ser considerada uma das tarefas mais difíceis que os 

profissionais de saúde têm que enfrentar, pois implica em um forte impacto psicológico 
daqueles que recebem a notícia, bem como daquele que a transmite. Quem é 
comunicado de uma má notícia dificilmente esquece onde, como e quando ela foi 
comunicada, o que torna a importância do preparo dos profissionais da saúde ainda mais 
complexa, devendo envolver habilidades que estão além do manejo técnico da área 
(ALMANZA-MUÑOS, HOLLAND, 1999). 

Essa mudança de perspectiva, para uma formação acadêmica dos profissionais da 
saúde que vise desenvolver um manejo mais humanizado do paciente e da situação 
vivida por ele, parte de um olhar para o desenvolvimento de cursos de graduação que 
contemplem o estímulo de desenvolvimento de habilidades mais complexas do 
profissional da saúde, o que torna urgente um olhar para as reações dos estudantes como 
o sentimento de desamparo frente a situações de luto. Sabemos que essa sensação 
tende a se acentuar com a percepção da falta de apoio por parte dos professores, os 
quais, muitas vezes também se encontram inseguros para trabalhar de forma mais 
profunda os sentimentos envolvidos diante da morte (OLIVEIRA et al., 2017). Dessa 
forma, ao pensar em desenvolver alunos, é necessário contemplar a formação dos 
próprios docentes nesse processo. 

Embora a literatura ofereça algumas orientações gerais sobre como sistematizar a 
transmissão de uma má notícia, a grande maioria dos profissionais utilizam sua 
experiência na prática clínica para decidir como se comportar ao transmitir uma má 
notícia. Encontramos na literatura várias orientações e recomendações acerca desse 
tema, tendo destaque o protocolo Spikes (BAILE et al., 2000; LINO et, al 2011).  
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O protocolo Spikes surge como uma sistematização de passos que buscam 
respaldar a comunicação de más notícias de uma forma sistematizada e organizada, 
dividindo o processo em seis etapas. O primeiro passo (Setting up- preparando-se para o 
encontro) se refere à preparação do profissional da saúde e do espaço físico para o 
evento, reforça a importância da comunicação se dar em um ambiente tranquilo, 
reservado.  O segundo (Perception- percebendo o paciente) visa conhecer melhor o 
quanto de conhecimento o paciente e/ou familiar possui da situação de saúde, podendo 
utilizar as próprias informações vindas dos que receberão a notícia como uma forma de 
abordar o assunto (BAILE et al., 2000; LINO et, al 2011). 

O terceiro (Invitation- convidando para o diálogo) procura entender quanto o 
paciente e/ou familiar deseja saber da real situação de saúde, gravidade e prognóstico. O 
quarto (Knowledge- transmitindo a informação) será a comunicação da informação 
propriamente dita. Nessa etapa, são enfatizadas algumas recomendações, como: utilizar 
frases introdutórias que indiquem ao paciente que más notícias virão; não fazê-lo de 
forma brusca ou usar palavras técnicas em excesso; checar a compreensão do paciente.  
A comunicação deve ser feita da forma mais clara possível, utilizando uma linguagem 
acessível. O quinto passo (Emotions- expressando as emoções) é reservado para 
responder empaticamente à reação demonstrada pelo paciente. Acolher o afeto do 
receptor da má notícia através da ferramenta da empatia é fundamental para que o 
processo de comunicação se dê de maneira a valorizar e respeitar as perdas que desse 
processo pode desencadear. O sexto (Strategy and Summary- resumindo e organizando 
estratégias) diminui a ansiedade do paciente ao lhe revelar o plano terapêutico e o que 
pode vir a acontecer ou então utilizar-se novamente da empatia para poder fazer um 
“fechamento” da situação, de forma a responder dúvidas e orientações (BAILE et al., 
2000; LINO et, al 2011). 

Pensar sobre um manejo de saúde humanizado diz respeito a busca pelo 
desenvolvimento de habilidades para além das técnicas de manejo, abarcando os 
aspectos emocionais e afetivos que perpassam as relações de cuidado-cura/cuidado-
morte. A importância da comunicação para os tratamentos de saúde, vai além de um 
processo de transmissão de informação, ela é uma ferramenta de aprimoramento dos 
vínculos, de estímulo à adesão ao tratamento e também de acolhimento e humanidade 
frente a notícia de morte e luto. Para que consigamos aprimorar as técnicas e a nossa 
compreensão acerca dos processos de saúde, precisamos nos aproximar do tema da 
perda, da morte e dos lutos, compreendendo a comunicação das más notícias como parte 
fundamental desse processo. 

 
 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM  
 
 

A formação dos futuros profissionais da saúde exige cada vez mais uma educação 
qualificada, que utilize princípios alicerçados no desenvolvimento de competências e 
habilidades como a tomada de decisão, autoconfiança gerenciamento de conflito, 
comunicação efetiva, empatia entre outras (BORTOLATO-MAJOR et al, 2018; LINN, 
CAREGNATO, SOUZA, 2019).  As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) dos cursos 
da saúde destacam que na organização da estrutura curricular deve haver respostas às 
necessidades sociais, para isso, a educação deve ser corresponsável pela formação de 
profissionais capazes de pensar e agir criticamente, de modo propositivo e transformador 
nas sociedades (COSTA et al., 2018).  

Com o impacto da pandemia da COVID-19 e decretos estaduais de fechamentos 
das universidades, os estudantes universitários foram rapidamente submetidos a 
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suspensão das aulas, essa situação contingencial, pode ter desencadeado dificuldades 
de adaptação de ensino-aprendizagem nos ambientes virtuais. É pressuroso lançar mão 
das tecnologias de informação e comunicação, porém, com criatividade, uso de recursos 
e/ou estratégias pedagógicas para lidar situações adversas discentes e docentes (MAIA; 
DIAS, 2020).  

A simulação realística é uma metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pelos 
docentes a fim de proporcionar aos discentes que vivenciem uma situação a qual 
conseguirão aproximar-se ao máximo do real, sendo estimulada a tomada de decisão 
diante de determinada situação ou tema que objetiva a atividade em um ambiente seguro, 
controlado que permite o erro e feedback imediato para reflexão das ações realizadas 
(VARGA, 2009; COSTA et al., 2015; LYSAKOWSKI, MENIN, 2019; LEWIS, 2019).  

De forma positiva, essa metodologia pode ser realizada virtualmente tornando-a 
factível no cenário pandêmico. Ainda, conforme proposto em pesquisa anterior, categorias 
amplas de distanciamento social que, isoladamente ou em combinação, podem permitir 
que o treinamento em simulação da equipe de saúde continue sobretudo para 
refinamento da comunicação no contexto da pandemia para que a simulação realística 
possibilite que conversas consideradas difíceis sejam praticadas explicitamente antes de 
serem enfrentadas na realidade (KIELY, 2020).  

A simulação no ambiente pedagógico do ensino superior para os cursos da saúde 
qualifica a comunicação profissional-paciente/familiar, de situações críticas bem como as 
relações interprofissionais e multiprofissionais e situações de estresse (CARVALHO, 
2016). Estudo prévio que objetivou identificar a percepção, habilidades e competências de 
41 estudantes de enfermagem frente à comunicação da situação crítica em cuidados 
paliativos por meio da simulação realística constatou que habilidades como a escuta ativa, 
empatia e comunicação não verbal foram aprimoradas por meio da prática educacional 
(BELLAGUARDA et al., 2020).  

Discentes que têm a oportunidade de qualificar habilidades necessárias para o 
diálogo com o binômio paciente-família nos espaços de simulação clínica com atores para 
figurar a realidade da prática real especialmente na comunicação de más notícias podem 
tornar-se futuros profissionais capazes de prestar uma assistência humanizada e 
qualificada (COSTA et al., 2016).  A vivência sistemática com objetivos de aprendizagem 
em graus de complexidade crescentes possibilita aos alunos refletirem frente ao 
atendimento prestado e a discutirem as condutas prestadas (MENDES, 2020).  

A comunicação de uma má notícia realizada de forma inadequada pode levar a 
impactos sérios como distúrbios psicológicos para pacientes, familiares e até mesmo ao 
portador da comunicação. Pode afastar os profissionais dos seus pacientes e respectivos 
familiares e, consequentemente reduz a chance da geração de vínculos com as pessoas 
e criação de uma relação de confiança profissional-paciente embasada na ética e 
harmonia (CAMARGO, 2019).  

Pesquisas indicam disposição dos graduandos para o aprendizado de habilidades 
de comunicação na trajetória educacional (AFGHANI, BESIMANTO, SHAPIRO, 2011; 
SUPE, 2018). Há de se atentar a uma queixa comum dos alunos, a insuficiência de 
modelos para a comunicação de más notícias (AFGHANI, BESIMANTO, SHAPIRO, 2011).  

Para a realização da simulação realística, é importante que o docente esteja 
preparado para as situações que podem surgir com a realização da atividade prática, 
sendo fundamental o planejamento prévio a fim de atender aos objetivos de 
aprendizagem a serem obtidos pelos alunos ao final do cenário respeitando o grau de 
realidade da cena para imersão dos participantes (INACSL, 2016). As etapas interligadas 
e subsequentes da simulação estão elucidadas na figura 2.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kiely%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32736852
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Figura 2: etapas para realização da simulação realística. 
Fonte: adaptado de INACSL, 2016. 

 
O debriefing, etapa mais importante, consiste na retomada dos principais pontos do 

cenário de simulação (MCLELLAND, 2015). Dividido em etapas, conforme ilustrado 
acima, na descrição e reação recomenda-se questionar aos discentes que participaram 
da cena como profissionais o que estes vivenciaram no cenário, se agiriam da mesma 
forma que durante a encenação caso o atendimento fosse real, se surgiu algum 
sentimento especial, caso positivo, se estes sentimentos os influenciaram na tomada de 
decisão (INACSL, 2016).  

 Aos observadores, na análise e compreensão, indaga-se como perceberam a 
abordagem dos colegas, ou seja, se a situação tem relação com o mundo real e estimula-
se o debate dos pontos fortes da prática e se fariam algo diferente caso fossem os 
profissionais da cena. Ainda, correlaciona-se teoria com a prática estimulando-os a 
refletirem sobre que outros conhecimentos poderiam contribuir no atendimento bem como 
equipe interprofissional.  Por fim, na síntese e avaliação, reflete-se com o grande grupo o 
aprendizado vivenciado e o que consideraram relevante para a prática profissional 
(INACSL, 2016). 

A condução de um debriefing de qualidade por docentes previamente capacitados 
tem capacidade de preparar os estudantes para manter contato visual com o paciente e 
família, comunicar más notícias (GOÉS, 2017). Conduzir simulações sobre comunicação 
com atores possibilita construções frutíferas, atores e estudantes interagem 
diferentemente a cada estímulo dado por um ou outro, ampliando as oportunidades de 
comunicação e discussões no debriefing (ALCONERO-CAMARERO, 2016).  

Para manutenção da educação dos profissionais da saúde de alta qualidade diante 
da pandemia da COVID-19, docentes e gestores educacionais precisarão buscar 
tecnologias inovadoras ao desenvolvimento de competências e habilidades essenciais na 
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assistência em saúde, especialmente na comunicação de más notícias, fundamental na 
crise emergente sem precedentes à esses futuros profissionais. 
 
CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 
 
 

A pandemia pela COVID-19 apresentou aos profissionais de saúde uma 
necessidade imensa de empatia para com esses pacientes e os seus familiares 
acometidos pela doença. Entramos em uma realidade nunca antes vivida por nossa nossa 
geração, onde tivemos que pensar e agir de forma a proporcionar segurança aos 
pacientes, familiares e profissionais de saúde, porém a proximidade com tantos casos de 
morte mostrou o despreparo das instituições e profissionais. Nesse sentido, se pensou em 
trazer a importância das atividades curriculares práticas, a fim de aproximar os futuros 
profissionais de saúde com a possibilidade da morte, para que sintam-se preparados, 
familiarizados e mais confortáveis com a situação, e assim consigam acolher aqueles que 
acabam de perder um ente querido, sem prejudicar a própria saúde mental comunicando 
uma má notícia com escuta ativa, postura ética e empática.   
 
 
LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

As limitações do presente estudo perpassam pelas escassas contribuições de 
escritas que abordem a prática discente sobre a morte e o morrer e a comunicação de 
más notícias com o uso da simulação realística no cenário acadêmico, talvez pela 
ausência de publicações por parte dos docentes, ou até mesmo pela carência de 
conhecimento desses quanto a importância de implementar práticas e reflexões sobre o 
tema, sobretudo acerca de estratégias de simulação realística. Nota-se que diante dos 
calendários curriculares das instituições de ensino superior, o tema é suprimido e, na 
grande maioria das vezes, não permite outros arranjos no sentido de incluir a temática. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A inclusão do tema morte e morrer na perspectiva da comunicação de más notícias 
nas matrizes curriculares dos cursos de graduação em saúde é fundamental, a fim de 
proporcionar a reflexão contínua em conjunto com os discentes, sobre como agir, amparar 
e acolher pacientes e familiares nessas situações, e até mesmo a representação que a 
morte tem para o próprio profissional. Para isso, as atividades práticas mostram-se como 
ferramentas relevantes, e nesse sentido a simulação vêm para introduzir o aluno em 
situações mais semelhantes possíveis com a prática que irão enfrentar no seu dia a dia, 
uma vez que, é inevitável o contato com a morte em algum momento de suas vidas. A 
pandemia pela COVID-19, se apresentou de forma a realçar mais uma vez, que esse é 
assunto é incessante e que alcança não somente os profissionais de saúde, mas também 
as famílias que perdem seus entes, sendo substancial o preparo daqueles que irão 
acolher e amparar. 
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Resumo: Neste artigo discutiremos sobre a importância da manutenção de políticas 
públicas e metodologias de ensino no âmbito da Educação Inclusiva. Tomando como 
ponto de partida a experiência de um dos autores deste trabalho durante o Estágio 
Supervisionado de Docência no Ensino Médio, no qual teve contato com alunos com 
necessidades educativas especiais. A partir desta experiência se tornou imperativo 
refletir, reavaliar e estudar posturas e práticas pedagógicas que propiciem a inclusão 
plena deste público e, por consequência diminuir a segregação presente no ambiente 
escolar. Tendo em vista que o País ainda apresenta baixo investimento de recursos 
humanos e financeiros para diminuir a desigualdade social e fomentar a inclusão de 
pessoas com necessidades especiais no âmbito escolar de forma acolhedora, humana e 
que possibilite oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 

 

Palavras Chaves: Educação Inclusiva; Educação; Ensino;                       

            

Introdução  
  

O presente artigo versa sobre a importância da manutenção de políticas públicas e 
metodologias de ensino no âmbito da Educação Inclusiva. Tomando como ponto de 
partida a experiência do autor deste trabalho durante o Estágio Supervisionado de 
Docência no Ensino Médio, no qual teve contato com alunos com necessidades 
educativas especiais. A partir desta experiência se tornou imperativo refletir, reavaliar e 
estudar posturas e práticas pedagógicas que propiciem a inclusão plena deste público e, 
por conseqüência diminuir a segregação presente no ambiente escolar. 
 O referido estágio foi realizado durante o primeiro semestre do ano de 2016 na 
Escola Técnica Estadual Profa. Sylvia Mello, localizada no bairro Fragata, município de 
Pelotas/RS. As aulas foram ministradas em uma turma do 3° ano, no período matutino. 
Composta por dezoito alunos com a idade regular de 17 anos, todos residentes do bairro 
Fragata, dentre os quais, três apresentavam históricos e/ou laudos médicos de 
transtornos psiquiátricos e limitações cognitivas. Durante a  etapa prévia de observação 
de classe foi devidamente informado pela professora titular da turma sobre a situação 
destes estudantes, com breves observações sobre o comportamento dos mesmos. No 
decorrer das aulas estes alunos em particular demonstraram um comportamento apático 
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e introspectivo, além de um perceptível isolamento em relação aos demais colegas de 
classe. 
 Com o decorrer do estágio se buscou uma aproximação com estes alunos,  afim de 
viabilizar uma interação professor-aluno mais efetiva. Além disso, possibilitar a 
identificação de suas dificuldades em relação à compreensão dos conteúdos lecionados e 
das avaliações propostas. No entanto, apesar desta iniciativa ter sido promovida,  não 
foram observados  avanços significativos neste sentido. Ressalta-se que durante a prática 
houveram algumas dificuldades na realização das avaliações, especialmente as que 
tinham como princípio a apresentação dos trabalhos, pois contaram com constantes 
ausências destes estudantes. Isto, entretanto, pode ter ocorrido devido ao pouco tempo 
de contato com os alunos, uma vez que a prática do estágio possuía um tempo 
demasiadamente curto de atuação. Nesta medida, é substancial compreender que uma 
prática inclusiva não pode ser compreendia como uma mera interação momentânea entre 
professor-aluno-escola, mas sim, como uma construção relacional, a qual estimule os 
alunos a se sentirem integrantes e participantes desta relação. Além disso, a partir da 
identificação das dificuldades apresentadas por estes alunos, elaborar novas formas de 
ensino e avaliações, que estejam conectadas com suas necessidades, torna-se 
fundamental para pensarmos em uma educação que integre o educando. 

Acreditamos que a importância da inclusão destes alunos no ambiente escolar 
transpõe os muros que delimitam este espaço físico. A escola muito mais que um espaço 
de alfabetização, é um espaço de formação cidadã. Estar efetivamente inserido na escola, 
permite que os alunos se desenvolvam plenamente em diversas habilidade e 
competências, conforme aponta a BNCC: 
 

[...] no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 
comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 
colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o 
acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para 
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 
atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, 
aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar 
decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar 
soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades (BNCC, 
2017, p. 14, grifo nosso) 

 
Desta maneira, a educação nos tempos atuais tem uma função que transcende o 

mero acumulo de informações, pois permite gerar sujeitos reflexivos e autônomos. Ao 
mesmo tempo, aprender a conviver com a diferença é um elemento fundamentar para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais igualitárias. Portanto, a inclusão não possibilita 
apenas a formação de quem possui necessidades especiais, mas também daqueles que 
não possuem, uma vez que os educam para convivência coletiva baseada no respeito a 
diversidade. 

Será, portanto, diante desta situação vivenciada e dentro de uma perspectiva 
reflexiva a respeito da inclusão escolar, este trabalho pretende traçar um breve histórico 
do desenvolvimento e aplicação das práticas educativas destinadas ao atendimento de 
estudantes com necessidades especiais. A pesquisa ampara-se na revisão bibliográfica 
sobre o tema e na Legislação que garante ações neste segmento educacional.  
 
Desenvolvimento 
  

Historicamente o termo inclusão social passou a ser cunhado a partir da segunda 
metade do século XX devido a maior participação da classe operária no mercado de 
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consumo e das mulheres na vida política. Como menciona Young (1999, p.2 apud 
Laplane) (...) " uma era de inclusão, afluência e conformismo. As escolas seguiam o 
modelo mecanicista orientado desde o advento da Revolução Industrial, contudo, projeta-
se a ideia de integrar ao sistema educacional os indivíduos que ainda não possuíam 
acesso à escola. Essa exclusão escolar se devia à fatores socioeconômicos e étnicos, 
mas também haviam aqueles indivíduos denominados à época como deficientes e 
insanamente incapazes. Compunham esse grupo pessoas com  Síndrome de Down, 
autistas e indivíduos com dificuldades cognitivas. A denominação utilizada atualmente - 
pessoas com necessidades educativas  especiais - , propõe tratar este aluno não como 
incapaz de aprender, mas sim com limitações e demandas sensoriais e psicológicas 
diferenciadas que exigem métodos específicos para o seu pleno aprendizado. 
 Diante dessa situação, as instituições de educação especial surgem e se 
estabelecem de forma paralela as escolas convencionais que destinam-se ao público 
geral. A necessidade especial era tratada apenas sob a perspectiva médica e não pela 
educacional, o que por sua vez, dificultava ou até mesmo impedia, a inserção desses 
estudantes no ensino regular. Configura-se, então, um abismo entre estes dois ambientes 
escolares distintos e, por consequência,  segregacionando  os alunos com necessidades 
especiais dos demais. A integração entre os dois segmentos começa, de fato, a ocorrer a 
partir das décadas 60 e 70 na Inglaterra. 
 O Brasil, por sua vez, adota a partir da promulgação da Constituição Federal de 
1988 os fundamentos básicos da Educação Inclusiva no país. Em seu artigo 58 define a 
educação especial como educação escolar e reafirma o provimento preferencial na rede 
regular. Sendo assim regulamentada também pelo Art. 208  
 

"O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: III -
 atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;" (CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 
 A Constituição Federal também aponta, em seu artigo 227 sobre a criação de 
programas de prevenção, atendimento especializado, integração social, treinamento para 
o trabalho e remoção de barreiras arquitetônicas. Garante o acesso gratuito à todos os 
níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior, bem como o direito de usufruir 
de espaços que propiciem a pesquisa, a livre criação artística e a atividades culturais. 
Mantém o atendimento em classes, escolas ou serviços especializados “sempre que, em 
função de condições específicas dos alunos, não for possível a integração nas classes 
comuns”. Estabelece, também, que a oferta de educação especial deve ser iniciada 
durante a educação infantil (0-6 anos). 
 A identificação de alunos especiais exige o reconhecimento de suas 
especificidades biológicas e psicológicas, sendo definidos segundo resolução do MEC. 
 

"Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, 
durante o processo educacional, apresentarem: I – dificuldades acentuadas de 
aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 
acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) 
aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a 
condições, disfunções, limitações ou deficiências; II – dificuldades de comunicação 
e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 
linguagens e códigos aplicáveis; III – altas habilidades/superdotação, grande 
facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes" (BRASIL, 2001, p.2). 

 
 Desta forma é dever das secretarias de ensino público prover vagas e recursos 
técnicos e pedagógicos para atender aos alunos especiais. Não limitando-se à abertura 
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de turmas especiais, mas também turmas mistas, no intuito de propiciar a inclusão de 
forma mais direta. Tal processo requer qualificação dos profissionais atuantes na escola, 
sejam professores, monitores ou coordenadores pedagógicos, bem como do 
acompanhamento de psicólogos. No entanto, esta não é a realidade de grande parte da 
rede pública de ensino, que carece dos recursos físicos e humanos mais básicos. 
 

“Inclusão não significa, simplesmente, matricular os educandos com necessidades 
especiais na classe comum, ignorando suas necessidades especificas, mas 
significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica” 
(MEC-SEESP, 1998). 

 
 A legislação brasileira no tocante à educação básica regulamenta também a 
definição de Educação Especial como um instrumento para atuar no ensino e na 
assistência psicopedagógica aos diferentes tipos de necessidades educativas especiais. 
Para tanto valida-se o que argumenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
o Decreto n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999 em seu Artigo 24, parágrafo  1º: 
 

" (...) entende-se um processo educacional definido em uma proposta pedagógica, 
assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, 
organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar, e, em 
alguns casos, substituir os serviços educacionais, de modo a garantir a educação 
escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação" (LDBEN, 1999). 
 

 A conceituação de  escola inclusiva ampara-se também nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Especial (MEC-SEESP, 1998). Documento este, que exige uma 
nova postura da escola regular frente a exclusão. Em suma, a escola deve propor em seu 
projeto político-pedagógico, no currículo, na metodologia, na avaliação e nas estratégias 
de ensino, ações que possibilitem a inclusão social. Bem como, a execução de práticas 
educativas diferenciadas que garantam a assistência  necessária a todos os alunos.   
 Apesar dos vários instrumentos legislativos proporem e regulamentarem a 
educação inclusiva, na prática ainda existem barreiras que dificultam sua eficaz aplicação. 
Dentre os quais, a desinformação por parte das famílias  sobre os direitos de seus filhos e 
à respeito dos deveres do Estado para com os mesmos, no tocante a adequação da 
educação básica às suas demandas. Outro fator relevante a ser destacado, refere-se à 
formação docente nos cursos de graduação em licenciatura. Neste se têm contato com 
inúmeros teóricos educacionais, disciplinas sobre práticas pedagógicas e explanações 
sobre as diversas modalidades de ensino, entre as quais, a inclusiva. Contudo, há uma 
sensível carência de subsídios práticos que permitam ao licenciando articulação e 
segurança necessárias para sua atuação frente às situações envolvendo alunos com 
necessidades especiais. Desta forma, com uma baixa formação prática, ou seja, que 
esteja relacionada diretamente ao contexto da escola local, vivenciando as dinâmicas e 
dificuldades do cotidiano escolar, dificilmente os discentes formam-se sentindo-se 
preparados para a inserção no mercado e para enfrentar tais dilemas educacionais.  
 O fator educacional dos discente tornou-se algo tão relevante, que inciativas 
importantíssimas foram tomadas, afim de superar as lacunas existentes entre a formação 
e a prática de lecionar. Diversos exemplo, relacionados as práticas de extensão podem 
ser citadas, porém uma das mais marcantes está na criação do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Conforme o portal do Ministério da Educação: 
 

 O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 
presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando 
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graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O 
objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede 
pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma articulação entre a educação superior 
(por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e 
municipais.(BRASIL, Ministério da Educação - MEC) 

  
No contexto ao qual viemos discutindo, este projeto cumpre um processo 

importantíssimos, pois insere os discentes no contexto escolar, possibilitando que 
desenvolvam ações em conjunto com os professores. Isto, possibilita uma importante 
compreensão sobre a função social e desafios da educação brasileira. Conforme 
apontado no livro PIBID-Humanidades: História, este projeto contribui para um reforço na 
formação didático pedagógico dos bolsistas, na medida em que incentiva o estudo, 
debate e a formulação de projetos multidisciplinares nas escolas. Podemos ver aqui um 
exemplo ocorrido na Universidade Federal de Pelotas: 

 
Com 24 bolsistas atuando em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino, e com 
a coordenação conjunta dos dois professores na Escola Técnica Estadual 
Professora Sylvia Mello, foram executadas as tarefas previstas: nas terças-feiras, 
encontros nas Escolas participantes no Programa. Nas quartas, na sala 130 do 
ICH, o Instituto de Ciências Humanas da UFPel (Rua Alberto Rosa, 154, primeiro 
andar). Os demais horários foram preenchidos com estudos, créditos, idas às 
escolas para elaboração e execução de atividades, encontros entre pibidianos, 
entre outras demandas do Programa. (PIBID, 2012, p.11) 

 
Trazer este projeto como exemplo é importante, pois permite observar uma ação 

concreta que possibilita a interação entre discentes e escola, bem como a possibilidade 
de discussão supervisionada, seja dentro da escola, como no espaço universitário. Este é 
um exemplo exitoso que possibilita uma formação que auxilia os professores e discentes 
a refletir sobre a diversidade e problemáticas existentes no espaço escolar, e 
consequentemente, buscar as melhores ações efetivas que superem as dificuldades e 
gerem a inclusão. Ressaltamos, desta forma, que a inclusão depende intimamente 
também de possibilitar uma boa formação profissional de quem leciona. 

Se por um lado o Estado preocupou-se em estabelecer um conjunto legislativo que 
garanta tal inclusão, no conjunto material, a instrumentalização para a efetivação é 
deficitária. As salas de aulas superlotadas são um exemplo da dificuldade enfrentada para 
lançar um olhar direcionado para as especificardes dos educandos. Outro exemplo, foi 
que durante o período de estágio na Escola Sylvia Mello observou-se a falta de recursos 
inerentes à educação inclusiva, como por exemplo, o acompanhamento  de profissionais 
da psicologia. Quadro este, comum em grande parte das instituições de educação básica 
da rede pública. Deste modo, ocorre apenas a integração de forma apática destes alunos 
em um corpo discente. Quando na verdade, o esperado é a interação deste grupo com os 
demais membros da classe e da comunidade escolar. Situação corroborada por 
Fernandes e Glat. 

 
"No entanto, em que pese o crescente reconhecimento da Educação Inclusiva como 
forma prioritária de atendimento a alunos com necessidades educativas especiais, 
na prática este modelo ainda não se configura em nosso país como uma proposta 
educacional amplamente difundida e compartilhada. Embora nos últimos anos 
tenham sido desenvolvidas experiências promissoras, a grande maioria das redes 
de ensino carece das condições institucionais necessárias para sua 
viabilização."(GLAT, FERNANDES, 2005) 

  
Cabe apontar a atuação da Secretaria de Educação Especial (SEESP) que visa 

assegurar a implementação e manutenção do atendimento aos alunos com necessidades 



252 

 

especiais. Dentre suas atividades está o Programa Educação Inclusiva: direito à 
diversidade que destina-se à formação de gestores e educadores aptos à atuar na 
educação inclusiva e a atender seus respectivos aspectos legais. Ainda na seara da 
formação acadêmica, apesar das anteriormente citadas limitações encontradas na 
graduação, os programas de pós-graduação oferecem cursos e projetos de capacitação 
profissional orientados a suprir tais demandas encontradas na educação básica. Os 
referidos cursos são desenvolvidos com o aporte financeiro da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
 Dentro da formação continuada passa a ser desenvolvido a partir do ano de 2007 o 
Curso de Aperfeiçoamento de Professores do Atendimento Educacional  Especializado. 
Vinculado á Universidade Aberta do Brasil (UAB) o curso está inserido da proposta do 
Programa de Implantação de Salas de Recurso Multifuncionais (SRM).  As SRM's 
destinam-se as escolas municipais e estaduais com o objetivo de atender aos alunos 
matriculados nas classes convencionais. Possuem um acervo com materiais de apoio 
pedagógico e de acessibilidade, oportunizando assim, o atendimento complementar, 
suplementar e especializado a esses estudantes. 
 Ambas as escolas onde foram realizados os Estágios Supervisionados no Ensino 
Médio e Ensino Fundamental, E.T.E Sylvia Mello e E.E.E.F Fernando Treptow 
respectivamente, não possuem as SRM's ou outro espaço de recursos educacionais 
especiais similar. Esta ausência de suporte à educação especial, incute ao professor em 
sala de aula, independente de possuir ou não a capacitação especializada neste 
segmento, a tarefa de propiciar o ensino inclusivo o mais abrangente possível. Tal 
situação, limita a aplicação de ferramentas que contribuam para estimular estes alunos a 
participarem das atividades educativas e culturais bem como a sua socialização. 
 
Considerações finais 
  

Como podemos observar, a compreensão sobre a educação inclusiva está inserida 
dentro de um processo histórico de formulação das práticas educacionais brasileiras. Ela 
foi uma importante conquista da sociedade civil, uma vez que versa sobre a possibilidade 
e dever de integração social de diferentes indivíduos. O fato de alguns destes sujeitos 
serem portadores de necessidades especiais, não deve ser uma desculpa para não 
proporcionar uma formação que possibilite sua integração a sociedade. Ao contrário, deve 
estimular a novas práticas pedagógicas que pensem nas especificidades dos educandos. 
E o reconhecimento deste fator, aparentemente, vem avançando no Brasil, apesar das 
constantes dificuldades. 

Novas leis e projetos foram formulados. A preocupação em preparar discentes e 
professores, se mostra evidente a partir de práticas como a formação continuada e 
programas como o PIBID. Contudo, como evidenciamos, ela ainda é limitada e não tem 
uma capacidade ampla de alcance. Além disso, a infraestrutura das escolas é demasiado 
deficitária, proporcionando um descompasso entre as pretensões de inclusão e sua 
aplicabilidade efetiva. Desta forma, a efetiva concretização da lei, ainda parece distante. 

Reafirmando, ainda assim, a importância da práxis como elemento delineador da 
formação docente, a realização do estágio foi determinante para promover a reflexão a 
cerca de aspectos pedagógicos e epistemológicos da formação acadêmica. Avaliar meios 
de transposição dos conceitos científicos da geografia para a linguagem escolar e analisar 
o contexto socioeconômico e cultural dos alunos. Possibilitou revisitar o espaço escolar, 
do qual outrora dois dos autores foram alunos – Verneti e Silva –, porém, agora, sob a 
perspectiva do docente, ainda que em caráter temporário. 
 A interação com um grupo heterogêneo, dentre os quais alunos com necessidades 
educacionais especiais permite a problematizar sobre a função da escola no exercício da 
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cidadania e da socialização. Identificar e compreender as especificidades inerentes a 
cada tipo de limitação cognitiva ou psicossocial, exige sensibilidade do educador e 
pesquisa para desenvolver práticas e estabelecer novas interfaces entre discentes e 
docentes. Buscar respaldo na realidade em que os alunos estão inseridos para 
estabelecer curiosidade e anseio de aprender sobre os assuntos lecionados.  A escrita, 
por sua vez, aprimora a pesquisa e o compromisso com a manutenção e ampliação de 
uma escola mais igualitária e acolhedora, onde a diversidade seja valorizada em 
detrimento da homogeneidade. 
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CURSINHO DE EDUCAÇÃO POPULAR EMANCIPA: UM DIÁLOGO ENTRE DIDÁTICA 
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Resumo: O presente trabalho foi realizado no Cursinho de Educação Popular Emancipa, 
que é uma ação institucional de extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará (UNIFESSPA). Foi proposto realizar uma identificação de problemas enfrentados 
pelos professores licenciandos dessa Universidade que estão como professores do 
cursinho, através desse reconhecimento procurou-se com o público alvo dessa pesquisa 
elaborar formas de solucioná-los. O trabalho proporcionou um aprendizado tanto por parte 
dos professores do Emancipa, quanto para os pesquisadores. 
 
Palavras-chave: Educação popular, Inclusão, Emancipa.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho foi realizado no Cursinho de Educação Popular Emancipa, com 
a proposta de realizar uma identificação de problemas enfrentados pelos professores 
dessa iniciativa enquanto exercem suas funções de docente, e através desse 
reconhecimento buscou-se, com o corpo docente, elaborar formas de solucioná-los. Esse 
cursinho oferece preparação pré-vestibular mesclado com educação popular, nessa 
perspectiva, os professores articulam o conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) aos problemas e características da região onde se encontra o cursinho, que 
nesse caso é a cidade de Marabá localizada no Sudeste do Pará. 

A proposta desse trabalho surge em meio ao contexto enquanto discentes da 
disciplina de Pesquisa e Prática V no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), esse momento formativo teve como objetivo o estudo 
de práticas educativas dentro de movimentos sociais que são desenvolvidos nas 
localidades da cidade de Marabá e região. Como avaliação desse curso, após o estudo 
sistemático desses grupos se teve que realizar uma pesquisa de modo a identificar 
problemáticas metodológicas/didáticas enfrentadas pelos integrantes e propor 
intervenções com finalidade de ultrapassar esses problemas. Nesse panorama, com a 
exigência da disciplina escolheu-se o movimento de educação popular Emancipa. 

O Emancipa em Marabá surgiu a partir da proposta de um professor e alunos do 
curso de matemática da universidade acima, no ano de 2012. Tendo um projeto-piloto 
analisado e aprovado, o movimento teve início em 2013 como um projeto de extensão da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), que hoje é se encontra com o nome e organização 
própria de Unifesspa. A proposta resgata os princípios da Educação Popular, de um 
cursinho gratuito e acessível para o ingresso ao Ensino Superior. O projeto é reconhecido 
como uma parceria que liga o cursinho e a universidade como um espaço deliberativo, 
aberto para debates, prezando a democracia nas decisões. 

O movimento tem como ideia central a luta pela educação pública de qualidade, e 
busca não só preparar os alunos para os exames de acesso às universidades, mas 
também engajá-los em causas políticas. Como o conjunto do cursinho é formado 
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inteiramente pela juventude, o fundador considera importante a participação em ações 
que fazem parte da realidade desses alunos e professores para defender e exigir seus 
direitos. 

A equipe de professores é formada por discentes da UNIFESSPA, composto por 10 
bolsistas e outros voluntários, que escolhem a disciplina para trabalhar por afinidade. É 
com esse público de professores que exercessem o trabalho no cursinho que o objetivo 
desse trabalho se manifesta, foi proposta uma formação no sentido de dar subsídios 
teóricos e práticos a respeito da conceituação e formas de trabalho com o público autista. 

No ano de 2019 adentraram ao espaço do cursinho dois alunos público alvo da 
educação especial com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pela característica dessa 
pesquisa ser de identificação e solução de problemas enfrentados pelos professores do 
Emancipa foi na forma de uma formação ministrada pelos autores desse texto que se 
encontrou a resposta para as demandas dos professores. Esses docentes por serem 
alunos de graduação e bacharéis não tinham até então nenhuma experiência com esse 
público.  

 
METODOLOGIA  
 

Este trabalho foi dividido em 4 partes, cada etapa teve a pretensão de ser 
executadas junto aos sujeitos que são alvos desse trabalho, seguindo assim os 
pressupostos teóricos da pesquisa-ação. De acordo com Franco (2005), o pesquisador 
que abordará essa modalidade “considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, 
mas não apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador: a voz do sujeito 
fará parte da tessitura da metodologia da investigação” (p. 486). Nessa perspectiva o 
planejamento da intervenção a ser realizada e a avaliação do processo dessa ação foram 
feitas com os professores e líderes do cursinho popular Emancipa. 

Para o primeiro passo dessa pesquisa, os cientistas envolvidos propuseram aos 
sujeitos que estão à frente do movimento social pesquisado um momento de conversa 
sobre o surgimento do cursinho popular, as perspectivas de ação com a comunidade, 
parcerias e os resultados já obtidos durante o período de execução da proposta do 
Emancipa. Essa etapa foi pensada como uma conversa para familiarização dos 
pesquisadores com o movimento, para isso foi utilizado gravadores de voz para registro 
das informações a respeito do cursinho. 

O segundo passo se dividiu em dois momentos: o primeiro momento passou por 
uma outra conversa com os professores Emancipa com a finalidade de conhecer as 
formas de planejamento, a articulação entre o cursinho popular e os conteúdos dos 
vestibulares, os resultados obtidos com as propostas e as dificuldades enfrentadas por 
estes educadores. O segundo momento foi à elaboração de um plano de ação para a 
intervenção que foi feita com base nessa conversa. 

A terceira etapa, que podemos dizer que foi a mais complicada, se aproveitou do 
último momento do passo dois, a criação da intervenção com base nos relatos dos 
professores que a princípio, antes de realizar a pesquisa tinha-se a ideia de trabalhar 
questões didáticas, já que se tratava de alunos de graduação e bacharéis que poderiam 
ter dificuldade na hora de planejar, porém, como a essência da pesquisa ação é que os 
sujeitos sejam parte do processo de pesquisa e intervenção a demanda que eles 
demonstraram ter mais dificuldade era na questão da educação especial. 

A etapa então seguiu em uma perspectiva de reunir material teórico e prático para 
dar uma formação sobre o tema “autismo” para os professores do Emancipa. Para isso, 
solicitamos a alguns professores da educação básica da cidade de Marabá materiais 
relacionados a práticas em sala de aula com o público autista, buscamos sites 
especializados como o da Associação dos Amigos dos Autistas (AMA) que dispõe de uma 
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coletânea de materiais de práticas em sala de aula com esse público. Todo esse trabalho 
revelou também nossa dificuldade em saber de práticas em sala de aula com alunos que 
tem autismo, o que pode proporcionar uma nova pesquisa a respeito da formação de 
pedagogos e educação especial. 

A última etapa se configura na intervenção realizada com base nos relatos dos 
professores e no material arrecadado no contato com professores da rede básica de 
ensino e sites especializados. A ação manifestada através de uma formação sobre 
autismo foi feita em uma das salas da Unifesspa onde o cursinho é realizado, apresentou-
se conceito de autismo, indicação de filmes e sites para serem apreciados, formas de 
trabalhar em sala de aula com esse público, e abriu-se um espaço para os professores 
fazerem perguntas. Após a formação o material consultado e o slide de apresentação 
foram disponibilizados para os professores via grupo de aplicativo de mensagens.  
 
DESENVOLVIMENTO 
 

A ideia de mesclar os conteúdos de vestibular com as características e 
problemáticas da região se transforma em uma iniciativa inovadora, segundo Aragão et al 
(2015), que por acaso são responsáveis e professores do Cursinho Emancipa em 
Marabá, descrevem a ação do Emancipa 

 
Com uma proposta que vai além do ensino para um exame de seleção, a Rede 
propõe ao estudante um espaço inovador de discussão da realidade regional e 
nacional, criação e recriação do saber acerca do mundo e da vida. A atividade da 
Rede Emancipa é desenvolvida em igrejas, centros comunitários, escolas públicas 
e universidades como programas/projetos de extensão, não se restringindo 
apenas à sala de aula, pois a educação não está só ali (ARAGÃO et al, 2015, 
p.88).  

 
O fragmento citado faz parte de um artigo, como já dito, produzido por integrantes 

do Emancipa na cidade de Marabá. Percebe-se que ao longo desse texto os autores se 
fundamentam em ideias do exímio educador Paulo Freire, principalmente em sua obra 
Pedagogia do oprimido (1996) para ancorar o trabalho exercido no cursinho. Ao 
referenciar Freire para descrever o trabalho do cursinho na cidade referida, podemos 
pensar que o movimento aqui estudado percebe a educação como forma de emancipação 
do ser oprimido para com seus opressores, “Superando, assim a ingenuidade que 
condiciona a exploração do oprimido pelo opressor, em uma sociedade capitalista, e 
reconhecendo seu papel no mundo” (ARAGÃO et al, 2015, p. 86).  

Sendo um cursinho preparatório para vestibular, o emancipa deve proporcionar 
aos seus alunos maneiras de assimilar as competência e habilidades necessárias para 
aprovação no Enem e outros processos seletivos para vagas em instituições de ensino 
superior, aqui se entra em uma reflexão levantada por Luckesi (2008), ao ocupar a função 
de professor devemos administrar todas as formas disponíveis tanto em material físico 
quanto em metodologia para executar seu trabalho. Nessa perspectiva, todo 
conhecimento prático e teórico desse professorado deve ser articulado para criar formas 
de ensinar o publico alvo de projetos de ensino. 

Sobre o Transtorno do Espectro Autista, como dito no tópico anterior, o trabalho 
também se debruçou em um momento de procura por referencial teórico e prático do que 
se trata essa condição e como trabalhar com esse público em sala de aula. Essas 
referências foram o que sustentaram a formação realizada com os professores do 
cursinho popular tendo como principal suporte metodológico a cartilha “Guia Prático do 
Autismo”, Mello (2007), que pode ser encontrado no site da Associação dos Amigos do 
autista. 
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O livro trata sobre o que é o autismo, formas de identificação e práticas a serem 
realizadas com esse público. De acordo com a cartilha, o autismo foi descrito pela 
primeira vez em 1943 por Leo Kanner em seu artigo: Distúrbios Autisticos do Contato 
Afetivo, mais tarde em 1944 compartilhando de ideias afins ao de Kanner, Hans Aspeger 
escreve outro artigo intitulado: Psciopatologia Autística da Infância. Às duas obras 
descrevem crianças com caraterísticas do autismo. 

Em definição de acordo com Mello (2007), o autismo é um distúrbio no 
desenvolvimento que implica em alterações na capacidade de interação social e 
comunicativa. 

Autismo é um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações 
presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, 
com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano 
como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de 
adaptação (MELLO, 2007, p. 16).  
 

O autismo pode ser percebido já nos primeiros anos de idade graças a certas 
manifestações comunicativas e socialização. As manifestações mais comuns são na hora 
de brincadeiras com a falta de imitação e demora na comunicação. Há também o 
aparecimento de estereotipias, movimentos repetitivos com o corpo, atos de fixar o olhar 
por muito tempo em objetos. De acordo com Mello (2007), o autismo pode ir do grau leve 
ao severo tendo uma tríade de dificuldades: comunicação, socialização e imaginação. 

A comunicação pode ser variável de acordo com o grau do transtorno, a 
dificuldade se manifesta na utilização de linguagem verbal ou gestual para se expressar, 
também, pode se encontrar pessoas com autismo que há ausência de verbalização ou 
com comunicação repetitiva. Essas formas de comunicação repetitivas possuem o nome 
de ecolalia imediata, quando a repetição de expressões verbais ditas no momento ou 
tardias, quando repetem o que foi dito depois de horas ou dias. 

Os problemas de socialização se caracterizam pela dificuldade de se relacionar 
com outras pessoas, de expressar o que sente, do que gosta, mas também pode 
manifestar ações afetivas como abraços e beijos, porém ausentes de sentimentos sendo 
puramente comportamentos repetitivos. 

 
Dificuldade de sociabilização - este é o ponto crucial no autismo, e o mais fácil de 
gerar falsas interpretações. Significa a dificuldade em relacionar-se com os outros, 
a incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos e emoções e a dificuldade na 
discriminação entre diferentes pessoas (MELLO, 2007, p. 21).  
 

No tocante a imaginação o transtorno aparece na forma de comportamentos 
ritualísticos, inflexíveis e obsessivos, falta de linguagem literal e não aceitação de 
mudança. De acordo com Mello (2007) esta “dificuldade pode ser percebida por uma 
forma de brincar desprovida de criatividade e pela exploração peculiar de objetos e 
brinquedos. Uma criança que tem autismo pode passar horas a fio explorando a textura 
de um brinquedo” (2007, p. 21). 

Essas são formas de como o transtorno pode ser manifestado e observado já nos 
primeiros anos de vida. São características dificultosas que podem ser ultrapassadas com 
intervenções de forma inclusiva dentro do contexto educacional com práticas utilizadas 
tanto de forma clínica quanto dentro da sala de aula, a cartilha estudada aponta três tipos 
de fazeres em específico, mas também outras formas de tratamento com pessoas com 
transtorno do espectro autista. Os procedimentos que foram estudos e posteriormente 
compilados para a formação no cursinho foram TEACH, ABA e PECS. 
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Tratamento e educação para crianças com autismo e com distúrbios correlatos da 
comunicação (TEACH), ele baseia-se em modificações do ambiente o qual o aluno está 
inserido visando autonomia do educando, Mello (2007) explica 

 
O TEACCH se baseia na organização do ambiente físico através de rotinas - 
organizadas em quadros, painéis ou agendas - e sistemas de trabalho, de forma a 
adaptar o ambiente para tornar mais fácil para a criança compreendê-lo, assim 
como compreender o que se espera dela. Através da organização do ambiente e 
das tarefas da criança, o TEACCH visa desenvolver a independência da criança 
de modo que ela necessite do professor para o aprendizado, mas que possa 
também passar grande parte de seu tempo ocupando-se de forma independente 
(MELLO, 2007, p. 36). 
 

Análise Aplicada do Comportamento (ABA) é um procedimento baseado em 

etapas onde procura desenvolver no aluno habilidades que não possua, para isso utiliza-

se de estímulos positivos para comportamentos aceitos e que torne a pessoas mais 

independente e estímulos negativos quando apresentam comportamentos reprováveis 

como birras e choros. Para que o ABA tenha sucesso é preciso identificar qual estimulo 

desencadearia um comportamento positivo como se vê a seguir 

 
os dados e fatos registrados são analisados em profundidade, com o 

objetivo de detectar quais são os eventos que funcionam como reforço ou 

recompensa para os comportamentos negativos, desencadeando-os. A 

criança é levada a trabalhar de forma positiva, para que não ocorram os 

comportamentos indesejados (MELLO, 2007, p. 37) 

 

As PECS: Sistema de comunicação através de troca de figuras é utilizada para 
pessoas com autismo que possuem distúrbios comunicativos, essa prática utiliza visa 
facilitar a comunicação de pessoas com baixas habilidades de comunicação facilitando a 
expressão do que sente, do que quer e outras manifestações o que ajuda diminuir 
problemas de conduta. A “comunicação através de cartões em crianças que não falam, e 
na organização da linguagem verbal em crianças que falam, mas que precisam organizar 
esta linguagem” (MELLO, 2007, p. 39). 

Essas sugestões de fazeres citados podem nortear as práticas de professores 
que estão sob a responsabilidade de incluir pessoas com autismo em salsa de aula, 
nessa perspectiva que a formação pensada para os professores do cursinho Emancipa é 
para que eles consigam realizar a inclusão de pessoas com público alvo da educação 
especial tenham as mesmas possibilidades de preparação do que os demais alunos. 
Dessa forma pretendeu-se evocar o significado de inclusão, pois a essência da iniciativa 
do Emancipa é dar oportunidade de pessoas que são oprimidas tenham possibilidade de 
adentrar os níveis educacionais superiores. Na luz dessas afirmações concorda-se que  

 
Torna-se evidente que a inclusão pode ser perspetivada ora como uma meta que 
se pretende atingir na sociedade, ora como princípio fundamental a ter como 
referente na intervenção educativa e pedagógica, uma vez que implica o 
desenvolvimento de processos que procuram garantir a alunos vulneráveis, a 
alunos excluídos e a alunos com NEE uma educação de qualidade, nos contextos 
regulares de ensino (NUNES; MADEIRA, 2015, p. 130) 

 

Porém é preciso também abordar a questão do próprio vestibular, pois como se 
verá, mas a frente, os professores possuem, além da dificuldade na hora da aula com os 
alunos que possuem autismo eles questionam as ausências de direcionamentos dos 
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vestibulares como o Exame Nacional do Ensino Médio para esse público de alunos, por 
isso, mesmo que esse trabalho não tenha conseguido alcançar o essa demanda é 
possível mesmo que minimamente ter um bom questionamento sobre os vestibulares e as 
suas concepções de acesso de pessoas público alvo da Educação Especial.  

 
de acessibilidade em um exame não pode ficar restrita a alguns aspectos relativos 
à aplicação da prova, pois envolve todas as suas etapas: das Matrizes de 
Referência à divulgação dos resultados, passando pela produção de itens e 
provas acessíveis, a elaboração do edital, a criação de sistema de inscrição, a 
seleção e a formação das equipes de campo, dos profissionais especializados e 
dos corretores das provas escritas, a definição dos locais de prova, dos recursos a 
serem disponibilizados e das sistemáticas de aplicação, e o monitoramento de 
cada etapa (RABELO; KASSAR, 2018, p. 919).  

 
Na perspectiva dessas autoras, a acessibilidade de provas de vestibulares se 

manifesta somente no ato da prova com ledores ou materiais adaptados para as 
especificidades de cada sujeito, porém para as correções não a outras diretrizes 
especialidades para esse público, o que levou aos professores do Emancipa ficarem sem 
direcionamento de como trabalhar com os alunos com TEA em seu cursinho.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Para princípio de conversa, vamos aqui explorar a realidade coletada através dos 
áudios gravados nas reuniões que fizemos com os professores, nesse caso vamos 
descrever a forma trabalhada pelos professores dentro do cursinho e em seguida fazer 
conexões da mudança de caminho para formação que demos sobre autismo. 

Na reunião começamos a falar sobre o planejamento do cursinho, ponto crucial 
para execução dos seus trabalhos, como já citado anteriormente por Luckesi (2008), são 
planejando que os professores administram os seus recursos para agir. Os professores 
do cursinho dentro das suas disciplinas se organizam anualmente, organizando os 
conteúdos e dividindo-os para cada docente dentro da área do conhecimento que vai 
trabalhar. Em redação por exemplo 

 
a gente trabalha da seguinte forma: tem os colaboradores, e daí houve a reunião 
pra saber quais assuntos a gente ia abordar esse ano, tanto em redação quanto 
em língua portuguesa, e também a sub divisão, por exemplo, em redação a gente 
tá trabalhando com competências, e aí também dividimos os dias de aula pra cada 
professor. Ficou por escala, então a gente tá cumprindo essa escala. Aí quando 
falta tem que avisar, aí eu procuro alguém pra substituir ou eu mesmo vou 
substituir (PROFESSOR DE REDAÇÃO). 

 

Em biologia podemos perceber uma organização parecida se diferenciando em 
alguns pontos,  

em biologia mesmo é fechado anualmente o plano de aula, onde é feito uma 
reunião com todos os contribuintes, e quem for contribuir vai deixar essa margem 
no nosso plano anual, e nesse plano anual os professores disponibilizam pelas 
disciplinas, pelo conteúdo, e com as salas especificas a dar aula, sendo que cada 
conteúdo abordado vai ser dado em todas as salas. (PROFESSORA DE 
BIOLOGIA). 

 
Na história é 

semelhante a isso, no sentido de, quando a gente teve a reunião, separou e como 
a gente tem muito colaborador, foi por área de afinidade. Eu gosto de história 
antiga, e tem muitos que vão trabalhar mais quando chega na história moderna e 
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contemporânea. Pra geografia, como eu sou voluntária de geografia, ainda mais 
quando eu vejo um assunto que me chama atenção, que eu acho que vou dar 
conta de falar, aí eu tento. (PROFESSORA DE HISTÓRIA).  

 
Física e química seguem o mesmo esquema de organização didática, eles 

separam os conteúdos anualmente e distribuem entre os professores que são da área do 
conhecimento da disciplina. Podemos notar que se tratando de um mesmo grupo, os 
professores são separados dentro de cada área do conhecimento organizando-se a partir 
do pessoal que se dispõe a dar aula de uma determinada disciplina.  

Sobre a articulação dos conteúdos do vestibular com a educação popular, tem-se 
um trabalho interessante executado pelos professores. Se seguirmos a concepção de 
educação popular do Emancipa demonstrado por Aragão et al (2015), trazer a tona na 
sala de aula os problemas regionais, as falas a seguir exemplificam essa articulação  

 
por exemplo, na aula de geografia, eu falei hoje sobre agronegócio, aí ia ter 
debate, aí como eu tentei trabalhar, expliquei alguns gráficos falando sobre os 
alunos, e acabou voltando na questão de conflitos sociais, conflitos agrários aqui 
no Pará. Aí comecei a usar os exemplos do Pará, chacina do Pau D’Arco fez dois 
anos, tinha uma aluna na sala que não sabia que isso aconteceu, e aí eu vi ela 
anotando que ela ia pesquisar (PROFESSORA DE GEOGRAFIA).  

 
Na redação percebemos uma ação mais radical, pois até deixa de lado temas de 

redação que teriam mais chance de cair no vestibular para trabalhar temas relacionados 
ao cotidiano da cidade, assim afirmando a criação de consciência crítica do oprimido 
demonstrada no tópico da introdução desse texto. 

 
assim eu tô buscando uns temas pra eles nas redações, igual uma que eu passei 
semana passada, que era a questão da objetificação da mulher na publicidade. É 
um tema que talvez não possa cair, mas eu trouxe pra eles criarem essa 
consciência, de como a mulher é vista no dia a dia, por que marca de cerveja tem 
mulher bonita na propaganda, influenciando os homens a comprar e também com 
a mulher como objeto. Então eu tenho feito isso pra talvez criar neles uma 
consciência, na questão dos animais, eu vi não só o que pode cair, mas que as 
pessoas deviam ter mais consciência quanto a isso. Aqui na UNIFESSPA tem 
muito gato, muito cachorro, às vezes eu vejo gente falando coisas assim “ah, tem 
que pegar esse gato e jogar ele na rua”, então eu tento trazer às vezes alguns 
temas assim e a gente debate na sala de aula sobre esses temas, e tenta ver isso 
na realidade (PROFESSOR DE REDAÇÃO).  

 
Interessante notar, como didaticamente falando, trazer elementos da realidade para 

execução de uma ação docente faz parte do papel do professor, o espaço de ensino não 
pode ser desconexo da realidade por si só, pois é do universo que se faz o entorno da 
instituição de ensino que surgem os conteúdos, mesmo se tratando de um cursinho, o 
Emancipa tem como pauta educação popular que procura solucionar a relação de 
opressão vivida pela população que adentra o seu espaço, a sua prática não deve se 
descolar da realidade desses sujeitos, o papel social do educador é esse. “Em outras 
palavras, a prática educativa se processa nas suas relações com a sociedade mais geral. 
Nesse contexto, emerge a consciência da não neutralidade da educação frente à 
realidade social, econômica, política e cultural” (RAYS, 2014, p. 43).  

Em se tratando das dificuldades enfrentadas por esses educadores, não podemos 
descartar que existem algumas citadas nos relatos, como, por exemplo, avaliação, 
planejamento e execução. Mas, os professores demonstraram inúmeras dificuldades ao 
tratar do público que adentraram esse ano no cursinho que tem autismo. Os professores 
sentiam dificuldade tanto em questão de práticas com esses alunos quanto à 
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conceituação desse transtorno e avaliação, evidenciado ainda mais pelo professor de 
redação cuja dificuldade em relação da correção das redações feitas por esses alunos. “E 
com relação aos alunos que são autistas, pelo menos pra mim, como eu sou novato, eu 
não sei corrigir a redação de um aluno autista. Eu não sei como o ENEM cobra isso” 
(PROFESSOR DE REDAÇÃO).  

A professora de geografia evidencia o trabalho com outro aluno com deficiência 
visual, com esse aluno as dificuldades são menores, pois eles dispõem do auxílio do 
Núcleo de Acessibilidade (NAIA), porém com os alunos autistas a dificuldade são mais 
acentuadas. 

Já o autista da sala, eu acho ele mais distante, mas ele presta atenção na sala. E 
da sala 3 também não tenho problema. Só que eu percebo que eu tenho mais 
envolvimento com o Manoel. Que quando precisa fazer material, o Naia fornece 
pra gente em braile. Eu reconheço que eu tenho mais afinidade e às vezes 
descrevo as imagens e faço trabalhos mais com o Manoel do que com os alunos 
autistas (PROFESSORA DE GEOGRAFIA).  

 
Tendo essa dificuldade com alunos autistas propomos a intervenção seguindo 

essas demandas demonstradas no relato. 
 A intervenção consistiu em uma formação para os professores, focada no autismo, 

com o tema “O autismo e as práticas em sala de aula”. O evento trabalhou os níveis, as 
manifestações comuns em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), técnicas 
para serem utilizadas no atendimento, além de práticas na sala de aula para lidar com as 
dificuldades. A seguir podem-se ver algumas imagens dos formadores e dos professores 
que compuseram a formação  

Figura 1 

 
Fonte: Acervo discente Denise Wanzeler 
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Figura 2 

 
Fonte: Acervo discente Denise Wanzeler 

 

Durante a formação, ocorreram diversas falas sobre o processo nas aulas do 
cursinho, como, por exemplo, ao perguntar se os professores reconheciam o nível dos 
seus alunos com o espectro, à resposta foi de um do nível leve e um do nível moderado, 
sendo que o de segundo nível eles encontram algumas complicações de concentração e 
socialização. Nas práticas, foi notável a falta de recursos e diálogo com os alunos para 
saber sobre os seus avanços nos conteúdos e a aplicação de materiais acessíveis que 
chamem a atenção para a aula do dia. Dessa forma percebemos que a formação pôde 
contribuir trazendo novos meios de intervenção para os professores usarem com os 
alunos, de forma que participem mais ativamente. 

Sobre uma dúvida ressaltada já na entrevista e reforçada durante a formação, 
sobre a correção de redações no Enem de pessoas com autismo, não conseguimos 
responder, não encontramos se há uma especialidade de corretores de vestibular para 
avaliação de redações desse público, na verdade, encontramos críticas a respeito sobre a 
prova do Enem o qual possui a inclusão, ainda que de forma não tão satisfatória, no ato 
da prova, como já visto em Rabello e Kassar, (2018). 

Como a data de realização da intervenção e da entrega do relatório foram 
próximas, infelizmente não foi possível saber se a formação deu frutos, se os professores 
realmente colocaram em prática aquilo que foi transmitido. Porém, durante a ação e os 
momentos para as colocações dos docentes, foi percebível o interesse em utilizar os 
métodos citados, em adquirir novas práticas de ensino que possam colaborar com o 
aprendizado dos alunos, tanto com os que possuem autismo, quanto com os demais. 
Além disso, como foi citado anteriormente e para que o projeto possa ser reforçado, todos 
os materiais foram disponibilizados no grupo de WhatsApp do movimento. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho proporcionou um aprendizado tanto por parte dos professores do 
Emancipa quanto para os pesquisadores, já que ambos não tinham conhecimento tão 
amplo sobre o autismo e como desenvolver atividades adaptadas para o público alvo do 
transtorno. Assim, a mudança na proposta de intervenção serviu para um aprimoramento 
das práticas docentes e o entendimento de que o autismo e educação inclusiva precisa 
ganhar mais reconhecimento nas graduações, pois os autistas são público que já fazem 
parte de uma sala de aula regular, e precisamos estar cientes das formas de abordagem 
desse alunado. 
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Ao adentramos o universo criado pelo cursinho na UNIFESSPA, percebe-se o 
empenho dos professores que, ao mesmo tempo são alunos e de licenciatura e, os que 
mais nos surpreendem, alunos de bacharéis que não estão em momento formativo para 
operar didaticamente uma aula, essas pessoas estão focadas ao máximo em fazer com 
que alunos de baixa renda e de escola pública tenham a oportunidade de se preparar 
gratuitamente para adentrar os espaços formativos superiores. Mesmo quando encontram 
o desafio de trabalho com alunos da educação especial, já que pela fala dos professores, 
não possuem direcionamentos dos vestibulares para correção de provas ou mesmo que 
não possuem formação suficiente para mediar o conhecimento para esse público, se 
mostram propositivos a buscarem de auxílio o do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão e 
aceitarem propostas como desse trabalho para fazer com que todos tenham a 
oportunidade de estudar e acessar o estimado curso de escolha de todo e qualquer aluno, 
com ou sem deficiência, dessa forma atendendo o objetivo principal do cursinho. 

No caminho percorrido percebeu-se a lacuna existente na nossa formação no que 
se trata temas que abrangem educação especial e inclusão de pessoas com deficiência, 
se tratam de temas complexos e de várias facetas (didática, social, metodológicas, 
política, arquitetônica), faces essas que não podem ser tratadas de forma rasa dentro de 
curso de formação de professores com poucos momentos formativos dedicados ao 
estudo de teorias e práticas inclusivas com esse público alvo. Não fez parte desse 
trabalho discutir sobre a formação de professores para atuação na educação especial, 
porém espera-se encontrar leitores que fiquem incomodados com essa questão e 
realizem pesquisas sobre essa temática.  
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A UTILIZAÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES PELOS PROFESSORES NAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO 
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Maria auxiliadora Gonçalves Felix Ferreira130 
 

Resumo: Este trabalho analisa se professoras do 1º ano, da rede pública de ensino de 
Garanhuns-PE, dizem utilizar as obras complementares no trabalho de alfabetização e 
como ocorre essa utilização. Utilizamos dois instrumentos: a entrevista e observações de 
sala de aula. Os resultados apontaram que as docentes dizem utilizar com frequência as 
obras, por meio de variadas estratégias, tais como empréstimos de livros, uso em 
sequências didáticas, em atividades de alfabetização. Ao acompanhar a prática de uma 
das professoras pudemos confirmar a riqueza desses usos e o reconhecimento da 
relevância do material.  
 
Palavras-chave: Obras complementares. Alfabetização. Prática Pedagógica.  
 
1. Introdução 
 

Este trabalho propõe uma discussão a respeito das abordagens da alfabetização 
na perspectiva do letramento, tendo como foco as práticas de alfabetização e o uso do 
acervo de livros paradidáticos, que são distribuídos para as escolas públicas brasileiras, 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).  
  Com o ensino fundamental de nove anos, aos seis anos de idade a criança está no 
processo de alfabetização. Sabe-se que este envolve diversos aspectos que o tornam 
complexo, como a apropriação do sistema de escrita alfabética, o desenvolvimento da 
capacidade de leitura e compreensão de textos, além da produção, em suas situações de 
uso no cotidiano. 

 As “Obras Complementares” foram distribuídas pelo (MEC) por meio do Programa 
Nacional de Livro Didático (PNLD), que visa oferecer um apoio didático para auxiliar 
estudantes no processo de alfabetização e letramento, dimensões imprescindíveis para a 
construção formativa do sujeito ativo, capaz de expressar-se de forma significativa, em 
situações reais do cotidiano, como argumentar e levantar hipóteses.  

Mas, o docente do primeiro ano do ciclo da alfabetização tem utilizado as “Obras 
Complementares” como um dos recursos didáticos para alfabetizar seus alunos e garantir 
a aprendizagem? Como esse professor alfabetizador tem fabricado em seu cotidiano 
situações de uso dessas obras pelos alunos, para que causem efeitos, de fato 
significativos e contribua para seu processo de alfabetização?  

Essas indagações nos fizeram realizar um estudo no ano de 2015, cujo o objetivo 
foi justamente analisar se professores do 1º ano dizem utilizar as obras complementares 
no trabalho de alfabetização e verificar se, de fato, as utilizam e como ocorre essa 
utilização. Tivemos como instrumento inicial da pesquisa, a entrevista realizada com cinco 
professores do primeiro ano do Ensino Fundamental, na qual buscamos saber quais 
destas utilizavam os acervos do “Obras Complementares” e como, geralmente, faziam 
essa utilização. Ao identificar qual docente dizia utilizar as obras com mais frequência, 
fizemos o estudo de caso com ela para entender melhor esse uso.  
 
2. Recursos didáticos disponibilizados para alfabetização 

 
129 Professora Doutora da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). 
130 Pedagoga formada pela UFRPE/UAG. 
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 No contexto da sala de aula, o docente tem o papel central de gerenciar o espaço e 
o tempo pedagógico, organizar atividades a serem concretizadas, selecionar ou criar os 
recursos a serem utilizados no dia a dia para atender os objetivos didáticos específicos 
nas diferentes áreas do conhecimento. De acordo com Brasil (2012), são muitas as 
possibilidades de recursos que podem ser usados no processo de alfabetização, entre 
eles: 1) Livros do universo literário; 2) Livros diversificados (de divulgação do saber 
científico; biografias, dicionários, livros de receitas, dentre outros); 3) Livros de palavras; 
4) Revistas e jornais; 5) Livros didáticos; 6) Jogos de alfabetização; 7) Materiais que 
estimulem a reflexão sobre palavras (abecedários, pares de fichas de palavras); 8) 
Materiais que circulam nas ruas (panfletos, cartazes educativos, embalagens); 
9)Televisão, rádio e computador. 

Para atingir aos objetivos de ensino, porém, é imprescindível que o professor reflita 
sobre o que deve ser ensinado, porque ensinar e quais são os recursos e estratégias 
mais viáveis. Ou seja, a escolha dos recursos didáticos apropriados para o que se 
pretende ensinar está imerso no ato de planejar: 

 
...é necessário ter clareza sobre a finalidade do ensino, as finalidades da escola e 
atentar que, nessa instituição além de conceitos e teorias, estamos influenciando a 
construção de identidades, de subjetividades. Assim na escolha dos recursos 
didáticos, tais questões precisam ser consideradas (LEAL e RODRIGUES, 2011, 
p. 97). 

 

Em se tratando do processo de alfabetização e letramento, é essencial contemplar 
situações que atendam a alunos que tenham diferentes graus de conhecimento sobre a 
escrita e situações que mobilizem/explicitem diferentes princípios desse sistema através 
da diversidade de estratégias didáticas para o ensino do sistema alfabético. A mobilização 
de diferentes recursos didáticos podem ajudar nessa tarefa de ajustar o ensino às 
necessidades dos educandos. 

Até o ano 2017, os professores do Ensino Funamental/ Anos Iniciais podiam contar 
com o acesso a diversos recursos didáticos disponibilizados pelo Ministério da Educação 
(MEC) para uso coletivo em sala de aula e alguns para uso individual, sejam na sala de 
aula ou em casa. Entre os recursos recebidos estavam os jogos de alfabetização, os 
livros didáticos e os paradidáticos. Esses últimos são o foco desse nosso estudo.  

 Na etapa de alfabetização e letramento, a criança precisa ter acesso a situações 
práticas e envolvimento em processos de familiarização com situações reais de 
alfabetização e letramento. Para melhor subsidiar esse processo de alfabetizar letrando 
nas escolas, o MEC, através do PNLD, tomou a iniciativa de fornecer livros paradidáticos, 
denominados por “Obras Complementares” que possibilitem situações de aprendizagem 
do sistema convencional da alfabetização e situações de uso da língua nas práticas 
sociais, vinculados às diversas áreas de conhecimento que integram o currículo, mediado 
pelo professor e em contato com essas obras, o aprendiz desperte a curiosidade e o 
prazer pela leitura e escrita em suas convenções de apropriação e uso. São recursos que 
foram encaminhados a todas as turmas do primeiro ciclo das escolas públicas brasileiras. 

Com a entrada das crianças de desde 2010 e a implantação do Ensino 
Fundamental de Nove anos, prevista na Lei nº 11.274, o PNLD vinha adequando as 
coleções de obras didáticas distribuídas aos alunos e como apoio didático para as 
práticas docentes à uma perspectiva de alfabetização no sentido amplo da vivências em 
práticas sociais diversas que envolvem a leitura e a escrita. Contudo, apesar de vários 
estudos terem mostrado a relevância dos livros paradidáticos para o sucesso das 
aprendizagens das crianças, o Programa  “Obras Complementares” foi suspenso em 2018 
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e até o presente momento o MEC não apresentou nenhuma outra ação de distribuição 
desse material. 

As Obras Complementares foram elaboradas para serem apoio didático ao trabalho 
do professor. 

 
Esses materiais não são chamados de complementares por acaso: sua função é a 
de oferecer a professores e alunos alternativos de trabalho e formas de acesso a 
conteúdos curriculares que as coleções didáticas não trazem. Tomando o 
letramento e as alfabetizações como foco da escolarização inicial (BRASIL, 2009, 
p. 9). 
  

Assim, o foco principal era a alfabetização no contexto das práticas sociais, na qual 
o docente planejava situações aliando as Obras Complementares a outros recursos, 
diversificando, assim, as possibilidades de intervenção. O acervo foi pensado para 
contribuir no desenvolvimento de competências e habilidades, nas diversas áreas do 
conhecimento, de modo que o aluno desenvolve- se integralmente, sem fragmentações. 

 O acesso e contato com essas obras são estímulos para o aluno na formação de 
leitores e escritores ativos, ao informar, persuadir, divertir-se, ampliando sua visão cultural 
por meio dos livros. Em outras situações, os alunos podem também ter acesso livre para 
manuseá-las com autonomia e descobrirem múltiplas formas de aprender através de 
diversos gêneros textuais, imersos na sociedade.  

As obras dispõem de vários aspectos fundamentais que as fazem ser um material 
pedagógico de qualidade, entre eles:  

 
Em sua diversidade temática, de gênero, de linguagem, de apresentação gráfica 
etc.; 
• Com seus autores de diferentes épocas, países e regiões; 
• Com a intervenção fundamental dos tradutores que aproximam épocas e culturas 
distantes; 
• Com os ilustradores que nos ajudam a imaginar, a entender e até mesmo a 
descobrir o mundo que a letra nos desenha; 
• Com os editores, que tornam os livros produtos culturais bem acabados e 
atraentes, capazes de despertar o nosso desejo e o nosso reconhecimento 
(BRASIL, 2012, p. 23). 
 

Pensando nessa qualidade do material, as obras passavam por rigorosa avaliação. 
Durante esse processo, os livros eram analisados por professores especialistas das 
áreas, em seguida selecionados e organizados quanto às características. Os acervos 
distribuídos consistiam em uma caixa contendo 30 livros, de variados gêneros/tipos. Havia 
5 tipos de caixas diferentes, formadas por obras diversas. 

Para fins didáticos e de melhor compreensão do acervo, Leal e Rodrigues (2011) 
realizaram um estudo, no qual procuraram identificar e classificar os diferentes tipos de 
obras que formavam esse acervo do Programa. Vejamos, a seguir, a categorização feita: 

 
1) Livro de divulgação de conhecimentos científico: a inserção de livros de divulgação 
de conhecimentos científicos, inicialmente parece ser algo pretensioso para ser incluído 
no primeiro ciclo de alfabetização. Mas, de acordo com Leal e Rodrigues (2011, p. 99), 
“esse pode ser o caminho para sanar as dificuldades que alunos têm atualmente, ao se 
deparar com textos dessa magnitude, propostos no ensino em disciplinas como História, 
Ciências e Geografia, ou mesmo na universidade”.  
 
2) Biografias: os textos narrativos se caracterizam assim, por apresentarem relato em 
torno de determinadas temáticas. Um dos gêneros textuais pertencentes a esse tipo de 



267 

 

texto é a biografia. Naturalmente esse gênero supõe a historicidade de alguém. “Vale 
discutir como ela é contada, sob a visão de quem, considerando as diferentes versões de 
uma mesma história sob os diferentes pontos de vista” (BRASIL, 2009, p.16). Outros 
aspectos também são importantes, tais como as leituras e relações estabelecidas pelo 
docente para a compreensão dos alunos a cerca de diversos costumes, modos de vestir, 
crenças e outras práticas sociais em épocas que eles não conheceram, mas que estão 
intrínsecos naquela história.  
 
3) Livros instrucionais: como o próprio nome sugere, trata-se de textos que fornecem 
instruções, trazendo orientações de como realizar algumas ações. Havia livros variados 
com essa característica no acervo, tais como livros “para experimentos, livro de 
brincadeiras, livro de ensinar a fazer dobradura, livro que ensina a desenhar, livro que 
divulga saberes jurídicos relativos a direitos sociais” (LEAL e RODRIGUES, 2011, p. 104). 
 
4) Livro de cantigas, parlendas, trava línguas e jogo de palavras:. Com o intuito de 
promover a ludicidade no aprender a escrever, provocando reflexões, estavam presentes 
no acervo várias obras que envolviam brincadeiras com palavras em cantigas, parlendas, 
trava línguas e jogo de palavras. Esses textos também “promovem a valorização de 
tradição oral, divulgando textos que foram trazidos e difundidos oralmente” (LEAL, 
BRANDÃO e LIMA, 2012).  
  
5) Livros de palavras: eles são direcionados ao trabalho com o ensino do SEA. Sua 
estrutura estava organizada com um grupo de palavras em ordem alfabética relacionadas 
a um gênero ou a uma temática interessante para crianças. Seja com brincadeira, 
poemas ou outros textos que tragam contribuições para o aluno estabelecer relações e 
refletir a respeito das correspondências grafofônicas. Sugestivamente podem ser lidos 
tanto pelo professor quanto pelos alunos, além de serem usados para consulta na escrita 
de outras palavras, durante todo o ano; na comparação de palavras com semelhanças, 
descobrir a letra inicial de determinada palavra; para descobrir como escrever outra, 
produzir listas temáticas coletivamente, enfim, são muitas as possibilidades de uso 
(BRASIL, 2009). 
 
6) Livros de imagens: as mesmas contribuem para o desenvolvimento da percepção de 
significantes visuais, destacando a função de modos de ilustrar a história com cores, 
formas, claros, escuros, pela valorização do primeiro plano de cena ou de fundo. Essas 
obras trazem o potencial de instigar o leitor a manuseá-las. Ao fazer a narração da 
história exercita a imaginação, requer tomada de decisão e estratégias para expressá-la. 
Interessante, pois no livro está impresso apenas o que pode ser, o significado da imagem 
cabe a interpretação, que extrapola o manuseio e a visualização. 
 
3. Metodologia 
 

Realizamos uma pesquisa de campo, de cunho etnográfica. Segundo Lüdke e 
André (1986), este tipo de pesquisa buscar compreender os processos do cotidiano 
relacionado às situações de uso das “Obras Complementares”. Dessa forma, a intenção 
foi presenciar os fatos de maneira natural, sem influenciar nem manipular situações que 
fujam da naturalidade para que a pesquisa ocorra naturalmente.  
 
3.1 Procedimentos de coleta dos dados 
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Os dados foram coletados no ano de 2015, por várias fontes de informações 
(entrevista semiestruturada e observação sistemática). Entrevistamos cinco docentes, do 
1º ano do Ensino Fundamental, para sabermos se utilizam as “Obras Complementares” 
no processo de alfabetização e letramento de seus alunos. A partir dos dados da 
entrevista, identificamos qual docente explanava em seu discurso o uso do citado recurso 
com maior frequência e demonstrando a maior diversidade de possibilidades de uso que 
nos pareceu e com ela realizamos um estudo de caso. 

Partindo para o campo de pesquisa, realizamos a observação de dez aulas, nessa 
turma do primeiro ano do Ensino Fundamental selecionada e como forma de registro, as 
aulas foram gravadas em áudio, posteriormente transcritas e transformadas em relatórios 
como também algumas imagens fotográficas.  
   Dea acordo ainda com Lüdke e André (2012), o estudo de caso é um estudo, de 
fato, para descobrir o que acontece como se dá o fazer do seu objeto pesquisado, por 
visar interpretar fenômenos que surgem. Sempre haverá um elemento a ser investigado, 
indagado ou compreendido.  Por isso, deve ser um estudo profundo e completo.  

O aporte teórico e metodológico para análise do conteúdo foi considerado a partir 

dos registos da observação que foram organizados em categorias (FRANCO, 2008), 

viabilizando a análise de acordo com o contexto. Realizamos todas as etapas da 

pesquisa, de acordo com princípios éticos que não causaram prejuízos aos participantes. 

Para firmar acordo, foi assinado um termo de consentimento (FLICK, 2013) com as 

docentes participantes. Nesse, o pesquisador também assegurou o anonimato e 

confidencia de dados, bem como as regras de boa prática científica. 

 
4.2 Sujeitos colaboradores da pesquisa 

 
As docentes que participaram da pesquisa eram professoras da rede pública de 

ensino de Garanhuns- PE. A seguir os dados referentes a essas docentes: 
 
Quadro 1: Formação e tempo de serviço dos colaboradores 

Prof.ª Formação Tempo de Serviço 

1 Psicopedagoga 23 

2 Cursando 6º período de Pedagogia 4 

3 Psicopedagoga 25 

4 Graduada e pós-graduada em 
História 

Cursando 7º período de Pedagogia 

13 

5 Psicopedagoga 16 

 
Essas informações mostram que as docentes possuíam formação de acordo com a 

área de atuação e tinham longa experiência de ensino na etapa de escolarização que 
ensinavam (1º ano). 
 
5. Resultados 
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 Os dados obtidos nos indicaram forte indício de professoras compromissadas com 
a tarefa de alfabetizar e que procuram varias os recursos didáticos que utilizam em suas 
aulas. Um desses recursos são justamente os livros que compõem o acervo do Programa 
“Obras Complementares”. Vejamos, no tópico a seguir, os depoimentos dados por meio 
das entrevistas concedidas por elas. 
 

5.1 O uso das obras complementares nas salas de aula segundo o discurso das 
professoras 
 

Conversamos com as cinco professoras a respeito do uso das Obras 
Complementares na sala de aula, indagando sobre a frequência de uso e de que forma 
elas utilizam. Elaboramos o quadro abaixo para melhor sistematizarmos as respostas 
dadas:  

 
Quadro 2: uso das obras complementares segundo o discurso das professoras 

Profª Frequência de uso Como dizem utilizar 

1 Todos os dias (duas 
vezes por semana para 
trabalhar) 

- Nos momentos da leitura deleite 
- Dentro de projetos didáticos  
- Para distrair os alunos antes de largarem; 
- Empréstimo para leitura em casa 

2 Todos os dias - Empréstimo para leitura em casa; 
- Leitura na sala de aula 
- Nas sequências didáticas. 

3 Todos os dias 
(Duas vezes por semana 
com Fragmento ou livro 
inteiro) 

- Momentos da leitura deleite  

- Empréstimo para leitura em casa 
- Sequências didáticas  
- Retirada de palavras-chave para realizar 
atividades 

4 Todos os dias -No cantinho da leitura para manuseio livre 
- Para leitura deleite  
- Dentro de projetos didáticos 
- Roda de leitura 
- Reconto de histórias 
- Empréstimo para leitura em casa e  exploração 
do mesmo ao retornar 

5 Todos os dias - Dentro de sequências didáticas  
- Empréstimo para leitura em casa 
- Para leitura deleite 

 
Foi possível identificarmos nos relatos das entrevistadas a menção a uma 

utilização diária das obras, seja por meio de momentos de leitura livres (cantinho da 
leitura), de leituras feitas pelas professoras apenas para despertar o prazer de ler (leitura 
deleite). Isso foi muito positivo, pois como já pudemos discorrer anteriormente, esse é um 
dos sentidos pelo qual as Obras Complementares foram pensadas, para estarem 
acessíveis aos estudantes diariamente e também estimulando a leitura autônoma por 
parte do alfabetizando (BRASIL, 2012).  

A respeito da relevância do uso desse recurso no processo de alfabetização, a 



270 

 

docente 2 afirmou ser uma grande contribuição e lembrou do uso para trabalhar temáticas 
necessárias ao ensino. Nesse sentido, percebemos que ela menciona o uso em um formato para 
quais as obras foram pensadas: 

 
As obras complementares aqui apresentadas podem auxiliar o aluno a ter contato 
com vários conteúdos, satisfazendo sua curiosidade sem que ele se dê conta de 
que está tendo acesso a determinado componente curricular. Nesse sentido, o 
tratamento de vários componentes curriculares pode ser ampliado por situações 
diversificadas, que promovam e despertem o interesse dos alunos durante o ciclo 
de alfabetização (BRASIL, 2012, p.22). 

 

 A docente 3 comentou do entusiasmo das crianças ao ter contato com os livros. A 
mesma ressalta que quando encontra uma obra que não tem em seu acervo, traz e 
realiza a leitura desta por meio de slide. 

A docente 4 ratificou a importância do uso, ressaltando a necessidade de explorar 
“tudo” na história, pois esta sempre traz um ensinamento que vai além da leitura. Essa 
seria uma forma de trabalhar na perspectiva do alfabetizar letrando:  
 

(...) as histórias sempre trazem um ensinamento que vão além das leituras, que 

podemos chamar de uma alfabetização para o letramento. É que a gente tem que 

explorar tudo nas histórias, e o que é que acontece? A criança gosta, ela se 

identifica, ela relaciona com a vida dela, então dependendo como o professor 

direcione a criança viaja, a criança vai longe e aí na nossa proposta quando a 

gente escolhe um livro para a gente trabalhar a gente coloca leitura coletiva, 

leitura individual, recontar a história, é tentar fazer uma produção que também 

tenha haver com a história, dentro de um contexto, por que assim e criança se 

sente motivada. (Professora 4) (Fonte: transcrição da entrevista realizada) 

  

Essa fala evidencia as relações entre a leitura e as práticas de letramento. Em seu 
discurso, a professora expressa diversas possibilidades de uso, se aproximando do que 
se espera do uso das Obras Complementares: 

 
[...] os Acervos Complementares são de natureza simultaneamente cultural e 
escolar, o que lhes confere um papel estratégico, nos processos de ensino-
aprendizagem, destinados a articular o letramento e a alfabetização iniciais com o 
acesso às grandes áreas dos conhecimentos escolares (BRASIL, 2012, p. 22). 
    

Quanto a esse papel estratégico nos processos de ensino e aprendizagem, o que a 
professora 4 mencionou também nos trouxe diversas informações a respeito da 
responsabilidade do professor em relação à exploração e reflexão da história, 
contemplando também seu papel quanto à escolha  do recurso didático pertinente a sua 
realidade e as diversas  estratégias de leitura e produção textual mobilizadas a partir de 
situações bem motivadoras para as crianças. Dessa forma, fica evidente que a docente 4 
reconhece a relevância do uso do recurso em estudo para a alfabetização de seus alunos. 

Por fim, a docente 5 fala do entusiasmo das crianças com o uso o livro para o 
empréstimo como uma prática motivadora. É uma oportunidade de as crianças terem 
acesso ao livro, como material impresso. 

 Em relação ao “como” as professoras dizem utilizar as obras 
complementares” em suas salas de aula, quatro das entrevistadas (professoras 1, 3, 4 e 
5) citaram o momento da leitura para deleite. Isso pode ser um sinal de que elas pensam 
a leitura como um momento prazeroso, indo além da exigência do aprender a ler. 
Conforme apontam Leal e Melo (2006): 
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Ler por prazer é o que nos faz leitores de fato, ou seja, é o que nos impulsiona a 
buscar mais e mais textos, é o que nos faz usufruir o direito de negar um texto, 
escolher outro texto, pedir sugestões, dar sugestões [...] Na verdade, não 
defendemos que ler na escola seja sempre um ato de fruição. No entanto, é 
fundamental que possa ser, também, deleite, para que essa instituição passe a 
constituir-se, de fato, como um espaço de formação de leitores (LEAL e MELO, 
2006, p.43). 

 

As professoras também destacam que gostam desse recurso por ele ajudar no 
trabalho de alfabetização (professoras 1, 2, 3 e 4). A professora 3 citou  o uso de 
palavras-chave retiradas  das obras para  ajudar no trabalho  de apropriação do Sistema 
de escrita alfabético. Já a professora 1 destacou  o papel da leitura realizada por ela, 
referindo-se aos que não sabem ler convencionalmente. Ela ressalta a importância de 
contribuir com o processo de alfabetização por meio do contato da criança com as 
práticas de leitura.   

A professora 1  também destacou a importância dos livros para os alunos ainda 
não alfabetizados:  

 
Até porque assim eles são bem atrativos para o aluno. Tem alguns livros que a 

gente não tem condições de trabalhar com ele, mesmo tendo na nossa caixa, mas 

a gente procura a melhor forma, às vezes é pela letra. Que a gente trabalha a letra 

bastão, e ele não vêm com a letra bastão. Mas o que é que a gente tem que 

fazer? O professor vem pra isso, se ele não consegue, o professor ler, e vêm 

muita imagem e o que chama a atenção do aluno às vezes é a imagem 

(Professora 1). (Fonte: transcrição da entrevista realizada) 

 
          Essa leitura realizada pela docente com as adequações para os que não leem 
convencionalmente são situações didáticas citadas no manual de orientação de uso 
dessas obras:  

 
O compromisso maior desses Acervos é com a curiosidade natural da criança, 
assim como com o seu desejo de ler por conta própria. Boa parte dos livros que os 
compõem, pressupõem um leitor alfabetizado; e assim, só pode ser lido, 
inicialmente, em práticas de leitura compartilhada, seja com o professor, seja com 
colegas mais experientes (BRASIL, 2012, p. 23). 

 

Fundamental é que a criança tenha o contato direto com esses recursos, pois como 
pudemos perceber são diversas possibilidades de aprender com o uso desse material. 

Ainda identificamos que algumas professoras (1 e 3) mencionaram usar as obras 
no término das aulas, enquanto não chega o momento dos alunos largarem. Nota-se que 
o objetivo seria, sobretudo, preencher um tempo que sobrou da aula. Esse discurso 
demonstra que nem sempre as docentes pensam objetivos específicos para a leitura 
quanto se referem ao uso das Obras Complementares. É certo que o material também 
serve para divertir e entreter, mas possuem um potencial grande para desenvolver 
estratégias que contribuam na formação de leitores, então, por que não explorá-los nessa 
direção? O docente é o que responsável por conduzir a situação de aprendizagem. Por 
exemplo, na escolha consciente e apresentação do livro; ao indagar, desafiar a turma, 
questionar, levantar hipóteses. Seria uma leitura tanto com mais prazer e quanto mais 
utilidade. Nessa direção, Brandão (2006) afirma: 

  
[...] cabe ao professor à tarefa de propor a leitura de textos interessantes, que 
tenham significado para seu grupo de alunos, assim como proporcionar um bom 
trabalho de exploração e compreensão desses textos, pois não basta estar 
alfabetizado e ler fluentemente para se ter garantia de compreensão. Repetimos, 
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portanto, que a compreensão pode e deve ser ensinada! (BRANDÃO, 2006, p. 60) 

 

Algumas professoras (1, 3 e 4) comentaram que deixam os alunos livres para 
manusearem os livros na intenção de garantir o contato destes com esse suporte textual: 
“Tem o cantinho da leitura na sala que eles também manuseiam sempre esses livros, e 
leem também nas horas dos momentos em sala de aula. Sempre manuseiam” 
(Professora 4) (Fonte: transcrição da entrevista realizada). 

A respeito do empréstimo de livros, as cinco professoras entrevistadas (1, 2, 3, 4, 
5) afirmaram ter essa prática e falaram também que realizaram atividades relativas ao 
livro emprestado no dia seguinte, sempre por meio de reconto das histórias: se leu e o 
que compreendeu. Acreditamos que estes questionamentos são contribuintes, de fato, 
para a compreenção leitora atrelada à realidade do aluno. Vejamos um dos depoimentos: 

 

Às vezes a gente faz alguma atividade relacionado com a leitura que ele fez em 

casa conta a história que ela leu em casa, no momento de uma leitura deleite, ou 

ela disse o que ela compreendeu ou ela diz como foi que aconteceu, o momento 

em casa pra quem ela leu, quem leu pra ela como foi que aconteceu. A gente 

pergunta o que foi que ela compreendeu daquela história, tenta explorar. A gente 

sempre dá um espaço pra criança contar a história, contar a experiência dela 

como foi lá em sua casa. Não dá para fazer com todos, mas a gente sempre dá 

um jeitinho de explorar com um aluno ou dois pra saber como foi essa leitura feita 

em casa. (Professora 4). (Fonte: transcrição da entrevista realizada). 

 
 Destacamos o depoimento da professora 4  que deixou explícito que toda semana 

uma criança leva pelo menos um livro pra casa. Isso parece demonstrar a relevância do 
uso dessas obras para essas docentes.  

Ainda houve a menção à mobilização de diversas estratégias de leitura que ajudam 
na formação de um bom leitor (BRANDÃO, 2006). Vejamos o relato da professora 1:  

  
Eu sempre leio uma história pra eles e gosto muito de ler uma parte da história e 

deixar a outra parte para o outro dia, levantando um suspense mesmo, eles vão 

pra casa querendo saber o final da história. Nos outro dia eles já chegam tia e a 

história. E eles querem saber o final da história e ficando pro outro dia cria uma 

expectativa, o que vai acontecer. Tia vai ler a história, a história pra terminar de 

ler.  Como vai ser o final da história? (Fonte: transcrição da entrevista realizada). 

 
Pelo depoimento percebe-se que as crianças adoram esses materiais.  
A docente 2 mencionou a leitura de imagens pelos alunos que ainda não leem 

convencionalmente e deixou claro que a leitura desses livro é, de fato, uma forma de 
leitura. Também destaca o quanto tais obras são atrativas, isso é muito positivo, pois 
foram pensadas para crianças em processo de alfabetização, oportunizando uma leitura 
acessível também por imagem que contribuem para a imaginação, organização das ideias 
e representação de sua leitura de mundo ao ler o que está presente na imagem e 
permeado pelos próprios conhecimentos da criança (LEAL e RODRIGUES, 2011) 

Além dos usos citados acima, todas docentes mencionaram utilizarem o material 
para planejamento de sequências didáticas. O depoimento da professora 1 ilustra esse 
uso: 

  

É escolhido o livro, o tema  e a gente prefere um livro que seja um que já tenha ali 

no nosso acervo pra facilitar o nosso trabalho. A gente pega para trabalhar 

sequências didáticas, o livro, aí a curiosidade vem: às vezes ele até já pegou, já 
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levou para casa, mas a partir do momento que é trabalhado você vai puxando 

outras coisas, você vai trabalhar a leitura, a escrita, a produção, e muitas coisas 

que às vezes são temas relacionados a famílias, a vivencia com o lugar, a gente 

como professor vai puxando e eles vão trazendo também, eles vão se 

identificando e vão dizendo: ê tia, na minha casa é assim, na minha cidade. E é 

assim, e é bem gratificante. (Fonte: transcrição da entrevista realizada) 

 

Percebe-se claramente no uso dessas obras no trabalho com os eixos de ensino 
da língua: leitura, escrita, oralidade e produção textual. Dessa forma, acreditamos que 
essa forma de organização do trabalho docente demonstra coerência com a proposta de 
alfabetização atual. 

 Diante de todas as informações discutidas, percebe-se que as professoras tinham 
objetivos diferentes quando usavam os materiais. Uma mesma professora que dizia 
utilizar para fins de distração dos alunos, também comentou que as obras serviam para os 
alunos ampliarem seu contato com esses suportes textuais, os livros. Assim, 
demonstraram valorizar tal recurso e com bastante propriedade. 
 
5.2 O trabalho em sala de aula a partir das obras complementares 
 

 Na segunda parte da pesquisa foi realizada a observação sistemática de dez aulas 
de uma das professoras colaboradoras (a de número 4), na intenção de entender melhor 
como se dá a utilização do acervo do “Obras Complementares”. Na entrevista ela havia 
relatado que é graduada e Pós-graduada na área de História, mas desde o início atua 
como alfabetizadora. Só depois de 10 anos de docência na área passou a cursar a 
Licenciatura em Pedagogia. Afirmou também gostar de alfabetizar, desde o início do 
processo. Mencionou atuar como professora há 13 anos, o que representa certa 
experiência. A seguir, apresentamos um quadro contendo um pouco da rotina 
desenvolvodia pela docente ao longo dos dias de acompanhamento. Por meio dele 
conseguimos identicar os usos das obras: 
 
Quadro 3: síntese das aulas observadas 

Nº 
da 

aula 

Houve a 
exploração 
de alguma 

obra 
complemen

tar? 

Livro 
trabalhado 

Atividades desenvolvidas na aula 

1 Sim O 
aniversário 
do Senhor 
Alfabeto 

Leitura realizada pela professora; apresentação de 
texto; Leitura de cartaz; exploração de rimas; 
ativação de conhecimentos prévios sobre gênero 
convite; leitura coletiva. 

2 Sim O 
aniversário 
do Senhor 
Alfabeto 

Reconto pelo aluno; uso pela docente durante 
atividades de exploração do gênero bilhete; 
identificação de data de nascimento; produção  de 
convite. 

3 Sim O 
aniversário 
do Senhor 
Alfabeto 

Leitura de fragmento pela docente que envolve lista 
de presentes; produção de lista temática; análise do 
texto “Parabéns pra você”; realização de jogo troca-
letras. 
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4 Sim O 
aniversário 
do Senhor 
Alfabeto 

Leitura coletiva de fragmento do livro; discussão 
oral; atividade de recorte e colagem; produção de 
texto do gênero convite, permeada de reflexões 
sobre as características do gênero. 

5 Não -- Socialização prática de jogos construídos pelas 
turmas do 1 ano. 

6 Sim Soltando 
os bichos. 

Leitura pela professora; realização de mímicas; jogo 
caça-rimas. 

7 Sim Soltando 
os bichos 

Reconto pelos alunos; uso de cartaz com  
identificação de rimas; exibição e conversa sobre 
vídeo. 

8 Sim Soltando 
os bichos 

Reconto pelos alunos; leitura individual; Produção 
de uma ficha com características de animais; 
situações problemas envolvendo animais e 
contação de histórias. 

9 Sim Soltando 
os bichos 

Reconto pelos alunos  

10 Sim Soltando 
os bichos 

Leitura em voz alta pela professora 

 
Como pudemos verificar, das 10 aulas observadas, apenas uma aula (nº 5) não 

aconteceu um trabalho a partir de uma obra paradidática. Elencamos, a seguir, alguns 
aspectos pertinentes a serem discutidos sobre o trabalho desenvolvido a partir dos livros, 
assim como identificamos os principais objetivos explorados nas aulas. 

 
5.2.1 A opção por vivenciar sequências didáticas 

  
Percebe-se que as aulas observadas estavam organizadas em forma de 

sequências didáticas, elaboradas a partir de obras complementares. Os primeiros quatro 
dias de observação foi vivenciada uma sequência didática estruturada a partir do livro “O 
aniversário do senhor alfabeto”, do autor Amir Piedade. Já das aulas 6 a 10, o livro base 
foi “Soltando os bichos”, de Rosana Ferrão e Dylan Ralphes. 

Nota-se que a professora optou por uma forma de organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula que colabora para manter as aulas articuladas e evitar a 
quebra no tratamento dos conhecimentos. Para Nery (2007, p. 114), as sequências 
didáticas pressupõem um trabalho pedagógico organizado em uma determinada 
sequência, durante um determinado período estruturado pelo professor, criando-se assim, 
uma modalidade de aprendizagem mais orgânica. 

Quando o professora elabora uma sequência didática facilita o atendimento aos 
objetivos, uma vez que desde o começo o docente sabe onde quer chegar, em termos de 
aprendizagem. Planejar as ações de sala de aula não pode ser visto como algo 
burocrático, mas como uma necessidade para se alcançar o sucesso do ensino-
aprendizagem. 

Um aspecto interessante do trabalho a partir de sequências didáticas é a 
possibilidade de estabelecer relações entre conteúdos de diferentes áreas de 
conhecimento, articulando-as.   
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Identificar o que é possível ser trabalhado dentro de uma atividade nas diferentes 
áreas do currículo requer um olhar atento sobre os direitos de aprendizagem de cada 
área. A professora colaboradora da pesquisa parecia ter essa capacidade, uma vez que 
soube aproveitar muito bem o livro “Soltando os bichos” para propor atividades que 
articulavam várias áreas do saber. Isso fica bastante evidente, por exemplo, quando após 
a leitura e interpretação do livro realizada em aulas anteriores, a professora, na aula 8, 
solicitou a escrita de uma ficha técnica dos animais, contendo suas características (onde 
vivem, de que se alimentam, como é o seu corpo, qual a sua característica mais 
marcante). Na sequência, os alunos já tinham vivenciado várias atividades de linguagem, 
agora estavam trabalhando com ciências. 

Também, nesta mesma aula, a docente ainda proposto a resolução de problemas 
matemáticos, envolvendo animais. Isso é uma demonstração que há um cuidado em 
tentar realizar  atividades de forma interdisciplinar, sem perder o foco das aulas e 
utilizando-se de atividades significativas. 

 
(...) nesse período de escolarização, a criança deve ter o primeiro contato com 
conhecimentos de diversas áreas, porém, estes não devem ser tratados de forma 
fragmentada. A ênfase deve ser dada ao desenvolvimento de habilidades e 
competências, para que os conteúdos possam emergir de forma integrada. 
Portanto é necessário envolver as crianças em um universo rico de possibilidades 
de aprendizagens mediante um trabalho interdisciplinar (BRASIL, 2012, p.21). 

 
Com o livro “O aniversário do Senhor Alfabeto”, a professora também conseguiu 

abordar outras áreas de conhecimento. A docente explorou o calendário e por meio deste 
contemplou conteúdos de matemática relativos à noção de tempo. Ela trouxe um 
calendário e perguntou se eles sabiam a data de aniversário. Muitos foram logo olhar qual 
seria o dia, no cartaz com o aniversário deles que se encontrava afixado da parede.  
 
5.2.2 O cuidado com a formação leitora dos alunos 

 
Nota-se uma preocupação da professora com a formação leitora de seus alunos. O 

fato de ela utilizar com frequência essas obras complementares já pode ser considerado 
um indício disso. Além do mais, pudemos acompanhar o quanto ela consegue envolver os 
alunos nos momentos de leitura e fazê-los mobilizar diferentes estratégias de leitura. 
Vejamos a primeira aula envolvendo o livro “O aniversário do alfabeto”: 

 

P: O livro que nós vamos ler hoje é bem interessante. Mostrando a capa o que vocês 
veem?   
Crianças: Letras, tia.   
 P: Estão  alegres ou tristes?   
Crianças: alegres! 
Alguns leem o título: “O aniversário de seu Alfabeto” e dizem é o aniversário dele.   
P: E vocês já foram a algum aniversario?  
Criança 1: Eu, eu, sim! Fui tia, da minha amiga Milena...  
A Professora pergunta: O que precisa para a gente ir pra festa de aniversário do 
coleguinha? 
Crianças: Levar um presente... A mãe deixar...  
P: Mas antes do presente, como é que a gente fica sabendo da festa?  
Criança 2: a pessoa é convidado, recebe o convite (várias crianças  querem falar a 
respeito do convite  ao mesmo tempo) 
Criança 3: Eu já  recebi... tem um bem bonitinho assim...é um convite... 
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P: Será que o seu Alfabeto fez convites? Será que fala disso no livro? Quem escreveu foi 
Amir Piedade e quem desenhou, fez a ilustração foi Luís Gesini. 

 
As estratégias de leitura, segundo Solé (1998), seriam procedimentos cognitivos e 

metacognitivos complexos, que implicam a capacidade de refletir e planejar nossa própria 
atuação enquanto lemos.  

Pelo fragmento apresentado acima conseguimos perceber o esforço da professora 
em formar bons leitores em sua turma, que desenvolva a capacidade de compreender 
bem um texto. Identificamos, por exemplo, que os alunos puderam ler imagens e fazer 
inferências por meio do trabalho de exploração da capa do livro. A professora também 
explorou a estratégia de ativar os conhecimentos prévios dos alunos, ao perguntar: E 
vocês já foram a algum aniversário? O que precisa para a gente ir pra festa de aniversário 
do coleguinha? Ainda conseguimos perceber a mobilização da estratégia de antecipar os 
sentidos dos textos, no qual os alunos tentaram levantar hipóteses sobre o conteúdo do 
livro (Será que o seu Alfabeto fez convites? Será que fala disso no livro?). 

É preciso ressaltar que esse trabalho com diversas estratégias de leitura estava 
sempre presente na leitura dos livros e textos utilizados ao longo das aulas. Assim, nos 
parece que a docente da nossa pesquisa estava em sintonia com o que Brandão (2006) 
afirma:  
 

A compreensão deve se constituir em objeto de ensino e de aprendizagem. (...). 
Cabe ao professor a tarefa de propor a leitura de textos interessantes, que tenham 
significado para seu grupo de alunos, assim como proporcionar um bom trabalho 
de exploração e compreensão desses textos, pois não basta estar alfabetizado e 
ler fluentemente para se ter garantia de compreensão. (BRANDÃO, 2006, p. 60-
61). 

 
 

 
5.2.3 Atividades de alfabetização a partir dos livros 
 

Uma prática bastante recorrente no fazer da professora observada era a utilização 
dos livros do acervo das “Obras Complementares” como subsídio para o trabalho de 
alfabetização. Por meio destes, ela desenvolvia várias atividades de consciência 
fonológica e reflexões sobre os princípios do SEA. 

O trabalho com rimas, por exemplo, foi identificado nas aulas 1, 5, 6 e 7. Vejamos 
um desses momentos: 
 
Aula 1 

A docente trouxe um cartaz em forma de bichinho, com o poema e as letras do alfabeto. A 
mesma questionou: “Que bichinho seria esse?” Em seguida, realizou a leitura do texto, 
depois a exploração do mesmo e de suas características tais como a presença de rimas. 
As crianças foram marcar as palavras que rimavam no texto. Após a leitura, uma aluna 
comentou que “diferente” rima com “inteligente”. A professora perguntou se a turma 
conhecia outras palavras com o mesmo final e uma outra criança disse que a palavra 
“ditado” terminaria igual a “inteligente” e “diferente”. (...) Os alunos tentam pensar outras 
palavras que terminam com ENTE. Uma aluna empolgada diz: gente, tia! (...). 

 
Estudiosos (MORAIS, 2004; LEITE, 2006) apontam que as habilidades de 

consciência fonológicas são primordiais para tornar um sujeito alfabetizado.  
Além das rimas, a professora explorou outros tipos de atividades, tais como: 

atividades de reconhecimento das letras e de seus nomes, assim como da escrita destas; 
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atividades de compor e recompor palavras coletivamente, partindo dos presentes que 
cada letra deu ao seu alfabeto; atividades de leitura de palavras dos textos, por meio de 
um caça-palavras; escrita de palavras. 

Acreditamos que para os alunos avançarem em seus conhecimentos sobre a 
escrita é preciso que o trato com as atividades de alfabetização sejam sistemáticas na 
rotina da turma. Apenas vivenciando todos os dias atividades de reflexões sobre a escrita 
a criança será capaz de progredir em suas hipóteses de escrita. Conseguimos perceber 
que a professora explorava, de forma bastante, recorrente essas atividades de 
alfabetização. Ela reconhecia as necessidades de sua turma e investia tempo para isso. 
Por tal razão, percebemos que os livros selecionados para as sequências didáticas 
tinham que também favorecer esse trabalho. 

 
5.2.4 O trabalho com gêneros textuais e articulação entre os eixos de ensino 
 

Além das questões discutidas anteriormente, foi possível perceber que a 
professora utilizava os livros do acervo do programa Obras complementares para 
possibilitar aos alunos o acesso a variados gêneros textual. Este uso está em acordo com 
a proposta lançada no manual de orientações do uso dessas obras:  

  
O objetivo do professor deve ser o de promover o ensino do Sistema de Escrita 
Alfabética (SEA), mas não basta levar o aluno a dominar a tecnologia da escrita. É 
primordial também fazer uso da escrita nas interações sociais, o contato com a 
diversidade de gêneros e as situações de leitura e produção de textos pode 
ampliar a possibilidade de o aluno recorrer à tecnologia da escrita segundo suas 
necessidades comunicativas (BRASIL, 2012, p.21). 

 
Percebe-se que, durante as aulas a professora sempre explorava as características 

e função social dos gêneros em estudo nas sequências didáticas. Ao explorar o livro “O 
aniversário do Senhor Alfabeto”, por exemplo, o foco principal foi o gênero bilhete. Ela 
procurou ativar os conhecimentos prévios sobre o gênero, questionando os alunos, 
levantando suas hipóteses e relacionado às práticas que os alunos vivenciavam com 
aspectos do gênero. Vejamos um trecho: 

 
Aula 2 

 P: Que texto é asse?  
Criança: É um convite do aniversário.  
P: Por que você acha que é um convite?  
Criança: Por que parece e tem falando do aniversário do senhor alfabeto.                       
P: Vocês já viram outros tipos de convite? 
A professora traz alguns convites de casamento e aniversário e começa a explorá-los.  

 
Nesse sentido, concordamos com Albuquerque (2007) quando esta afirma: 
 

A leitura e a produção de diferentes textos são tarefas imprescindíveis para a 
formação de pessoas letradas. No entanto, é importante que, na escola, os 
contextos de leitura e produção levem em consideração os usos e funções do 
gênero em questão. É preciso ler e produzir textos diferentes para atender a 
finalidades diferenciadas, a fim de que superemos o ler e a escrever para apenas 
aprender a ler e a escrever.  (ALBUQUERQUE, 2007, p.20)  

 

Na sequencia didática com o livro "Soltando os bichos”, também houve um trabalho 

com gêneros. Desta vez a produção textual foi de fichas técnicas, com as características 
dos animais, onde os alunos comtemplaram onde vivem, de que se alimentam, como é o 
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seu corpo, etc.  
 

6. Considerações Finais 
 

      Os resultados do estudo realizado nos indicou que as todas as professoras 
colaboradoras demonstraram ter consciência da relevância que essas obras têm para o 
processo de alfabetização e letramento das crianças e fazem uma utilização bastante 
diversificada. 
 Especificando o caso da sala de aula observada, os usos identificados no discurso 
da professora regente realmente foram constatados nos dias em que acompanhamos seu 
fazer. Ela utilizava os livros diariamente como leitura deleite, em sequências didáticas, 
assim como para empréstimos pelos alunos.  
 Quanto aos objetivos didáticos de Língua Portuguesa, vimos que vários foram 
contemplados. O trabalho com todos os eixos de ensino foi uma constante. A partir dos 
livros, a docente explorava alguns gêneros textuais e articulava a esse trabalho o 
desenvolvimento de atividades envolvendo o sistema de escrita alfabética, a produção 
textual, ortografia e oralidade. 

Enfim, constatamos que é possível desenvolver um trabalho de qualidade, 
utilizando os recursos disponibilizados nas escolas e o quanto os acervos do Programa 
Obras Complementares podem contribuir para importantes aprendizagens pelos alunos. 

Contudo, como já denunciado anteriormente, a última edição do Programa foi em 2013 e 
até então os materiais não foram mais distribuídos. Esperamos que aqueles que estão a 
frente do MEC possam reconhecer essa relevância e retormar a distribuição desse 
material de tamanha qualidade e selecionado após rigorosa avaliação por especialistas e 
professores.   
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Resumo: No estudo apresenta-se uma experiência de formação docente continuada com 
enfoque nos direitos de aprendizagem e nos campos de experiência propostos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para Educação Infantil (EI). O estudo discorre de 
forma sucinta sobre o entendimento de diferentes autores no tocante à relevância da 
formação docente continuada, para na sequência apresentar as discussões e as práticas 
propostas na formação em questão. O estudo aponta que a formação continuada ofertada 
é significativa para a qualificação do fazer pedagógico ao passo que as reflexões e as 
práticas propostas promovem experiências e vivências enriquecedoras aos diferentes 
grupos etários que atualmente compõem a EI brasileira.   
 
Palavras-chave: Formação docente continuada; Educação Infantil; BNCC.  

 
Introdução 
 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída em 22 de dezembro de 
2017 através da Resolução CNE/CP nº 2 apresenta-se como ‘‘um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica’’ (BRASIL, 2017, p. 07). A BNCC aprovada refere-se às etapas da EI e do Ensino 
Fundamental (EF) no Brasil, instituindo uma série de alterações na estrutura e na 
organização pedagógica de ambas as etapas da educação nacional.  

Uma das grandes alterações observadas no texto legal da BNCC (2017) é a 
definição de seis direitos de aprendizagem para grupos etários atendidos na EI, sendo 
eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Para a BNCC 
(2017), a partir desses direitos de aprendizagem é que as crianças de 0 a 5 anos de idade 
deverão ter acesso à experiências e vivências diversificadas no ambiente escolar que 
fomentem o desenvolvimento de habilidades fundamentais para seu desenvolvimento 
integral.  

Entre os direitos citados, o de conviver parte da premissa de que a criança deva 
receber oportunidades de relacionar-se com outros indivíduos, independente de sua 
idade, em grupos diversos, reconhecendo a importância e o respeito às individualidades, 
a fim de ampliar seu conhecimento sobre si, o eu, sobre o outro e sobre o produto dessa 
interação, o nós, relevantes no processo de alfabetização emocional. A vivência no 
coletivo proporciona a identificação de limites necessários à harmonia do meio, através da 
consciência de regras, do desenvolvimento da autoestima e ao respeito às diferenças 
individuais e culturais. 

O direito de brincar vem ao encontro das oportunidades educativas diversificadas 
que consideram variáveis como tempo (em que momento da rotina diária), espaços 
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(internos, externos ou construídos pelas crianças), materiais (retalhos de tecido, 
chocalhos, bolas, fitas coloridas) e agentes (crianças, adultos). O brincar é essencial para 
o desenvolvimento humano e deve permear os movimentos pedagógicos propostos na 
Educação Infantil. O brincar posto como direito de aprendizagem pode ser vivenciado a 
partir de muitas perspectivas, sendo mais evidente nessa etapa da educação, o brincar 
livre, brincar dirigido e o brincar participativo. 

O brincar livre configura o movimento lúdico com exploração, ou, não de materiais 
que necessariamente partem da criança, cujo adulto/professor, por sua vez, 
observa/assiste/avalia e, se for necessário, intervém. Para Mello & Valle (2005) brincar de 
forma livre permite que a criança seja conduzida a uma esfera imaginária, um mundo de 
faz de conta consciente, capaz de reproduzir as relações que observa em seu cotidiano, 
vivenciando simbolicamente diferentes papéis, exercitando sua capacidade de generalizar 
e abstrair.  

O brincar dirigido é carregado de intencionalidade do adulto/professor (que pode 
partir ou não da observação do brincar livre, discutido anteriormente). É nesse brincar, 
mas não somente nele que a criança vive experiências em diferentes níveis de 
complexidade/aprofundamento. O brincar participativo, por sua vez é aquele do qual o 
professor atua como brincante junto aos estudantes, media e problematiza as relações do 
brincar. 

A brincadeira trata de ensaios simbólicos que o adulto/professor deve acolher e se 
valer para diversificar as experiências educativas. “É no brincar, e somente no brincar, 
que a criança ou adulto pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente 
sendo criativo que o indivíduo descobre o eu” (WINNICOTT, 1975, p.80).  

O direito de participar, talvez seja umas das grandes inovações postas na EI, não 
que as crianças não participassem antes, mas o participar posto como direito de 
aprendizagem é aquele do qual as estudantes participam da gestão da escola, da sala de 
aula e da brincadeira. O desafio é para além de “participar” nas atividades em sala de 
aula, mas sim, vivendo as situações da rotina escolar. É um participar que pressupõe 
opinar, problematizar, escolher, justificar e encontrar formas de resolver os desafios 
diários. 

O direito de explorar conflui para a curiosidade. Explorar movimentos, gestos, sons, 
formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, 
objetos, elementos da natureza, em diferentes contextos e com diferentes agentes terá 
significado se for permeado pela curiosidade. É por meio da exploração que as crianças 
estabelecem suas relações e constroem hipóteses. Nada mais gostoso na Primeira 
Infância do que descobrir as verdades do mundo brincando e essa brincadeira passa 
necessariamente pela autonomia de explorar. 

Para isso é imprescindível pensar e planejar o espaço e os materiais da escola ao 
alcance das crianças. Quando falamos em materiais, vamos além do lápis de cor e das 
folhas de papel A4, falamos em tampinhas, rolos de lã, folhas secas, troncos, gravetos, 
tinta, bola de meia, entre outras possibilidades. Tudo isso para que o explorar seja 
desejado pelas crianças. 

O direito de expressar-se através de diferentes linguagens, de forma criativa e 
sensível, expressando suas necessidades, emoções, levantando hipóteses, fazendo 
descobertas, opinando e questionando. As atividades proporcionadas pelo ambiente 
escolar revelam possibilidades infinitas, através do trabalho formal e informal, de interagir 
com as diferentes formas de expressão. 

E por fim, o direito de conhecer-se, por um por meio de ações lúdicas que 
favoreçam a organização da identidade pessoal, social e cultural, favorecendo a uma 
imagem positiva de si e de seus pares, vivenciando a relevância do cuidado, da interação, 
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das brincadeiras, levando um pouco de si para casa e trazendo parte das interações da 
casa para o ambiente escolar. 

Os direitos elencados acima permeiam seis campos de experiências, a partir dos 
quais as crianças poderão se desenvolver e aprender no ambiente escolar. Os campos de 
experiência foram desenhados de forma a contemplar diferentes esferas do 
desenvolvimento infantil, da sua socialização, além de seu desenvolvimento cognitivo, 
físico-motor e emocional. A BNCC refere-se os campos de experiência afirmando que 
estes: “constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências 
concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 40). 

 
Materiais e métodos 
 

Neste estudo, não se objetiva a problematização dos méritos ou falhas quanto a 
conceituações propostas pela BNCC (2017), visto que a consideramos como uma 
questão posta. O objetivo do mesmo centra-se em descrever uma experiência de 
formação docente continuada voltada aos docentes que lecionam na EI de quatro 
municípios da Serra Gaúcha (Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul e 
Farroupilha). De forma específica, o objetivo central deste estudo é apresentar as 
discussões e práticas propostas na formação em questão sobre os direitos de 
aprendizagem e os campos de experiência propostos para a EI segundo a BNCC. 

O campo de pesquisa é composto por 107 professores que lecionam para crianças 
entre 0 e 5 anos de idade em escolas públicas e privadas de EI nos municípios 
destacados. A formação continuada foi estruturada em três encontros presenciais de 
quatro horas de duração cada e ocorreram durante o ano de 2019.  

A pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa na perspectiva de uma 
pesquisa participante, tomando o relato de experiência como meio de divulgação das 
práticas e reflexões proporcionadas no decorrer dos encontros de formação. Como 
indicado por Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 29) este tipo de pesquisa se 
desenvolve “a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações 
investigadas”. Sendo uma pesquisa qualitativa, o estudo também faz uso de revisão 
bibliográfica em autores das áreas de formação docente como Tardif (2002) e Nóvoa 
(2017) e Morin (2014), além de realizar análise documental na BNCC (Brasil, 2017).  
 

Formação docente continuada: da teoria à prática 

A formação docente continuada visa agregar conceitos que possam aprimorar 
metodologias, favorecer a aprendizagem, conhecer novos conceitos e modelos. A 
oportunidade de apropriação de um documento extenso e com algumas particularidades 
inovadoras, como a organização em campos de experiências, as faixas etárias 
reestruturadas, entre outras, prevista na BNCC para a Educação Infantil, num grupo de 
docente que atendem essa etapa da educação básica, remete a Nóvoa (2017): 

O eixo de qualquer formação profissional é o contato com a profissão, o 
conhecimento e a socialização num determinado universo profissional. Não é 
possível formar médicos sem a presença de outros médicos e sem a vivência das 
instituições de saúde. Do mesmo modo, não é possível formar professores sem a 
presença de outros professores e sem a vivência das instituições escolares. Esta 
afirmação, simples, tem grandes consequências na forma de organizar os 
programas de formação de professores (NÓVOA, 2017, p. 1122). 

Um dos agentes facilitadores da formação docente continuada versa sobre a 
competência docente de planejar, compreender a realidade da comunidade onde a 
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instituição está localizada, perceber os diferentes níveis de aprendizagem dos discentes, 
mas em especial, o manejo de condução do ensino que vislumbra aprendizagem. 
Pensando nisso, podemos lembrar: 

(...) saber-ensinar, é importante na medida em que exige conhecimento da vida, 
saberes personalizados e competências que dependem da personalidade dos 
atores, do seu saber-fazer pessoal, tem suas origens na história de vida familiar e 
escolar dos professores de profissão. (TARDIF, 2002, p.17).  

O interesse em preparar profissionalmente os docentes para a aplicação prática da 
BNCC exige dos formadores um conhecimento teórico de excelência para estruturação de 
ações práticas atrativas, interessantes e mobilizadoras e que transcendam os limites da 
escola: 

Para mim, a escola tem dois pilares centrais: o conhecimento e a mobilidade 
social. O conhecimento é indissociável de lógicas pessoais e colegiais, de um 
conhecimento que reside também na experiência e nas “comunidades 
profissionais” que o produzem e difundem. A mobilidade social tem, sobretudo, 
uma dimensão pessoal, mas prolonga-se por expectativas que abrangem os 
grupos e as comunidades em que cada um está inserido (NÓVOA, 2017, p. 1121). 

Diante do exposto, o desafio da formação continuada ilustrada neste escrito centra-
se em mediar junto aos profissionais da EI o conhecimento e a socialização dos saberes 
postos na BNCC (2017), uma vez que a implantação de uma política pública tão extensa 
e complexa como a que está em tela, depende muito da personalidade dos atores e do 
saber-fazer pessoal e profissional de cada um.  

 
A estrutura da formação docente continuada ofertada  

 

 Durante o ano de 2019 foram organizados e ofertados os encontros desta 
formação docente continuada. A formação esteve presente em 4 municípios da Serra 
Gaúcha/RS, contando com a participação de 107 educadores da EI de escolas públicas e 
privadas da região. A carga horária total da formação totalizou 20 horas, das quais, 12 
horas se efetivaram durante 3 encontros de 4 horas cada, e o restante da carga horária foi 
planejado através de leituras complementares realizadas à distância pelos participantes. 

A formação continuada foi construída de modo a oferecer aos docentes 
participantes uma visão global sobre os direitos de aprendizagem e os campos de 
experiência propostos pela BNCC para a EI, bem como, oportunizar na prática atividades 
voltadas aos três grupos etários: Bebês (0 a 1 ano e 6 meses), Crianças bem pequenas (1 
ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 
meses).   

Para tanto, os campos de experiências: “O eu, o outro e o nós”; “Corpo, gestos e 
movimentos”; “Traços, sons, cores e formas”; “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e 
“Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações” foram abordados e vivenciados 
na prática durante os encontros presenciais e aprofundados nos materiais de leitura à 
distância, estando as discussões e práticas de cada campo descritas na sequência.   

A formação continuada ofertada aos participantes desta pesquisa teve início com a 
apresentação da estrutura da BNCC para a EI, esclarecendo a organização das faixas 
etárias, os direitos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 
além do aprofundamento sobre o campo de experiências: “Corpo, gestos e movimentos”, 
conduzido através de uma parte teórica e várias atividades práticas, totalizando quatro 
horas presenciais. 

No segundo dia, mantendo a carga horário de quatro horas presenciais, foram 
trabalhados outros dois campos de experiências: “Traços, sons, cores e formas” e 
“Escuta, fala, pensamento e imaginação” atendendo à importância de, inicialmente, 
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conhecer esses dois campos e, na sequência, participar de atividades práticas 
elucidativas. O terceiro e último encontro presencial, complementou as 12 horas totais da 
formação, contemplando os campos: “O eu, o outro e o nós” e “Espaço, tempo, 
quantidades, relações e transformações”, correlacionando os campos com os direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Ao término da formação presencial foi enviado aos participantes, um material 
complementar composto por leituras para aprofundamento na temática e sugestões de 
atividades a serem realizadas à distância por eles, visando priorizar a carga horária dos 
encontros presenciais para trocas pedagógicas e experiências práticas.  

 
Discussão e prática no campo de experiências: corpo, gestos e movimentos 
 

O desenvolvimento das percepções, a imitação, faz de conta e os jogos remete de 
imediato ao primeiro campo de experiências abordado. Os três elementos: corpo, gestos 
e movimentos nortearam a discussão teórica e prática desta formação ao longo dos três 
grupos etários que organizam o desenvolvimento das habilidades postas na BNCC 
(2017), como descrito anteriormente.   

Para este campo de experiências, e especialmente para faixa etária denominada 
de bebês, explora-se muitas possibilidades acerca das percepções, uma vez que 
acredita-se serem a porta de entrada para a construção e solidificação de aprendizagens. 
Nessa perspectiva, as habilidades postas para os bebês são mediadas através da cortina 
perceptomotora.  

Dentre as atividades, destaca-se a prática de um elástico amarrado de um lado ao 
outro da sala do berçário com muitas fitas de cetim coloridas penduradas verticalmente. O 
desafio é colocar o bebê que não caminha e não engatinha bem próximo às fitas para que 
ele possa manuseá-las. Por certo, ao tempo em que ele puxa uma das fitas, as demais 
irão balançar. Essa exploração vem ao encontro do objetivo de aprendizagem: Utilizar os 
movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 
manuseio de diferentes materiais e objetos, EI01CG05.  

Diariamente, é possível acrescentar à cortina materiais amarrados às fitas de 
cetim, como por exemplo: chocalhos, garrafas pet, retalhos de tecido, bola (enfim, 
materiais com texturas diferentes) encorajando o bebê a exploração dos mesmos, o que 
vem ao encontro do objetivo de aprendizagem: Experimentar as possibilidades corporais 
nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes, EI01CG02.  

A partir desse desafio, com o passar dos dias e observando o desenvolvimento e a 
interação, distancia-se o bebê para mobilizá-los a encontrar formas de se deslocar e 
chegar até o “brinquedo/cortina”. Para os bebês que já caminham é possível amarrar nas 
fitas de cetim, bolas em altura distintas (altas e baixas) desafiando a exploração (da 
mesma forma com os demais materiais). Todo esse movimento conversando com os 
bebês, encorajando-os e transmitindo confiança. É fundamental olhar no olho do bebê e 
conversar com ele, prepará-lo para o desafio.  

Para as crianças bem pequenas a abordagem teórico-prático dedicou-se a 
oportunizar aos professores brincadeiras e brinquedos que mobilizassem a imitação. A 
cantiga de roda “Dona centopeia” norteou a discussão, uma vez que a cantiga mobiliza a 
imitação do que a centopeia fazia ao sair para passear (andava de salto, abraçava, 
beliscava, cantava, dançava).  

Isso porque, em meio à imitação, há a exploração de diferentes formas de 
deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinação de movimentos a partir de 
orientações, bem como o deslocamento do corpo no espaço, orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro (...),  habilidades importantes de serem 
“experienciadas” na EI e preconizadas na BNCC. Neste contexto lúdico, evidencia-se o 
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direito de aprendizagem: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações, EI02CG03.  

Pensando no grupo das crianças pequenas, levamos os professores à reflexão de 
que após um repertório vasto de imitação, o faz de conta ganha destaque e possibilita 
uma viagem ao mundo imaginário. As caixas de papelão se transformam em castelos, os 
pratos descartáveis em carros de corrida, alguns colegas viram professores e outros pai e 
mães. Os professores foram desafiados a uma brincadeira com a música “Vira Virou” de 
Estevan Marques. A música mobiliza a transformação do corpo em “caneca, chaleira, 
colherinha,  colherão, prato raso, prato fundo, garfinho, facão e uma panela que faz 
feijão”.  

Deste modo, primeiramente cada participante construiu da sua forma cada um dos 
utensílios domésticos. Posteriormente, o mediador escolheu os movimentos mais 
engraçados de cada utensílio  e desafio o grupo a cantar e dançar novamente a música, 
isso ao encontro do objetivo de aprendizagem: “Criar movimentos, gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música”, 
EI03CG03. Paralelo a esse mundo de faz de conta, os pequenos jogos ganham força e 
mobilizam disputa entre o ganhar e perder que deve ser mediado e acolhido pelo 
professor.  

Nesta faixa etária, é imprescindível que quando ocorra um jogo que evidencie o 
ganhar e o perder, o professor tenha a sensibilidade de sinalizar que vencer um jogo 
exige sorte, treino e trabalho em grupo (este último quando for em equipes) e que por 
vezes o adversário tem mais sorte e treinou mais, portanto teve um melhor resultado. 
Logo, mobilizamos as crianças pequenas a não desistirem dos jogos. É preciso perder 
com a criança que perdeu. É preciso acolher e mediar a dor da perda no jogo.  
 
Discussão e prática campo de experiências: Traços, sons, cores e formas 
 

 A abordagem do campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” pautou-se 
no tripé “Arte, sensibilidade e humanização”, uma vez que a BNCC (2017) indica que esse 
campo de experiência propicia à criança a vivência de experiências com o corpo e com a 
voz de forma criativa, além de fazer uso de materiais diversificados para a construção de 
instrumentos ligados à expressão musical, ao teatro, à dança, às artes plásticas e à 
literatura. Ao mesmo tempo, esse campo, foca na promoção de experiências que 
promovam a sensibilidade artística, valorizando a produção individual de cada criança, em 
propostas pedagógicas que envolvam colagem, recorte, pintura, escultura, modelagem, 
fotografia, entre outras.  

Assim, foram apresentados inicialmente os objetivos de aprendizagem e as 
aprendizagens esperadas nesse campo para cada grupo etário, em seguida, os 
participantes foram convidados a refletir sobre qual seria a mediação necessária do 
professor quando estivesse aplicando alguma intervenção pautada nesse campo de 
experiência. Foi apresentado aos participantes a proposta da BNCC (2017) de que o 
professor se retire da centralidade da ação, ou seja, que o aluno seja colocado como 
agente do seu aprendizado e que dessa forma, a ação do educador deve centrar-se muito 
mais em uma mediação, pautada na compreensão das manifestações das crianças e no 
incentivo à elas, do que um controlador em sala de aula.  

Feitas tais reflexões, a atividade prática proposta aos participantes foi explanada. 
Nela, fez-se um planejamento de modo a ser possível adaptar a atividade aos três grupos 
etários, considerando os objetivos de aprendizagem e as aprendizagens esperadas 
dispostos na BNCC (2017) para cada um deles.  

Propôs-se o trabalho com o livro “Bom dia todas as cores” de Ruth Rocha (2013), 
visto que o objetivo da proposta era abordar a oralidade, as cores e modelagem através 



286 

 

da literatura. Após a contação da história, materiais como gravetos, folhas, flores e 
elásticos foram entregues a um grupo de participantes que trabalharia com o grupo dos 
Bebês, para que eles construíssem pincéis feitos com materiais coletados na natureza. 
Esses professores foram instruídos a criar os pincéis e fazer uma tinta comestível 
composta por farinha, água, sal e corante alimentício.  

Seguindo o objetivo de aprendizagem proposto pela BNCC (2017): Traçar marcas 
gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas, EI01TS02, os 
educadores realizaram a tarefa considerando as possibilidades de expressão artística que 
os bebês poderiam experienciar após a escuta da história contada.  

Outro grupo de educadores, representando as Crianças bem pequenas, foi 
instruído a condução da atividade através da produção de uma massinha de modelar 
caseira, feita com farinha, água, sal, vinagre, óleo e corante alimentício, buscando atingir 
o  seguinte objeto de aprendizagem: Utilizar materiais moldáveis (massa de modelar, 
argila), explorando cores, texturas, planos, superfícies, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais, EI02TS02 (BNCC, 2017). Após fazerem a massa de modelar, os 
educadores desse grupo, recriaram os personagens da história contada através de 
modelagem tridimensional.  

Essa mesma proposta foi feita para os participantes que estavam representando as 
Crianças pequenas, buscando atingir o objetivo de aprendizagem: Expressar-se 
livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais ou tridimensionais; EI03TS02 (BNCC, 2017). Nesse caso, além 
de modelarem os personagens da história, foi solicitado que houvesse a representação da 
história através de desenhos livres em uma cartolina, a fim de contemplar o objetivo 
proposto.   

Por fim, foi feita uma avaliação das atividades propostas e realizadas, tendo em 
vista os objetivos de aprendizagem propostos para cada grupo etário. O uso da história 
selecionada, atrelada à expressão artística livre dos bebês por meio de tinta caseira e dos 
outros dois grupos, através de modelagem, atingiu os objetivos propostos, além de ter 
promovido reflexões aos docentes sobre como intervir durante os processos criativos, 
respeitando a autonomia de cada criança e valorizando sua expressão.  

 
Discussão e prática campo de experiências: Escuta, fala, pensamento e 
imaginação  

 
Na sequência, foi abordado no encontro o campo “Escuta, fala, pensamento e 

imaginação”. A proposta de intervenção pedagógica aqui dá continuidade à atividade 
realizada a partir da leitura do livro “Bom dia todas as cores” de Ruth Rocha (2013). 
Inicialmente, expôs-se aos participantes que nesse campo de experiência valoriza-se a 
leitura, a escrita e a oralidade.  

Uma vez, que de acordo com a BNCC (2017), as experiências propostas aos 
grupos etários devem promover situações de fala e de escuta, através de situações em 
que as crianças participam da cultura oral, de contações de histórias e de conversas. 
Ademais, o campo envolve a imersão da criança na cultura escrita, oferecendo contato 
direto com livros e gêneros textuais diversificados, com a intenção de desenvolver o gosto 
pela leitura e introduzir a compreensão de que a escrita é uma representação gráfica da 
palavra falada.  

Neste contexto, a partir da contação da história mencionada anteriormente, foram 
estabelecidos os objetivos de aprendizagem e as aprendizagens esperadas para cada 
grupo etário que compõe a EI. Ao grupo etário dos Bebês, buscou-se cumprir os 
seguintes objetivos: Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas, apresentações de 
músicas e ao ouvir histórias lidas ou contadas, EI01EF02; Reconhecer elementos da 
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ilustração das histórias, apontando-as, e imitar as variações de entonação e gestos 
realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar, EI01EF04 (BNCC, 2017).  

Para o grupo das Crianças bem pequenas, propôs-se atender aos objetivos: 
Demonstrar interesse ao ouvir histórias, diferenciando escrita de ilustrações e seguindo, 
com ajuda do adulto-leitor, a direção da leitura, EI02EF03; Formular e responder questões 
sobre fatos das histórias, identificando cenários, personagens e fatos, EI02EF04 (BNCC, 
2017).  

Para o grupo das Crianças pequenas, foram selecionados os seguintes objetivos 
de aprendizagem: Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente suas encenações. 
E produzir recontos escritos, com o professor como escriba, EI03EF05; Produzir suas 
próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea) em situações com função social 
significativa, EI03EF06; Levantar hipóteses sobre gêneros textuais, recorrendo a 
estratégia de observação gráfica e de leitura, e sobre a linguagem escrita, registrando 
palavras e textos por meio da escrita espontânea, EI03EF07 (BNCC, 2017).  

Os participantes agruparam-se em três grupos e a partir desse momento, 
debateram como aplicar a leitura do livro sugerido aos objetivos propostos. O grupo 
representante dos Bebês indicou que a contação de história deveria ser realizada no chão 
do berçário, com os bebês alocados em cadeirinhas apropriadas, em carrinhos ou em 
colchonetes para que ficassem seguros e confortáveis durante a história. O professor 
contador deveria observar o engajamento dos bebês durante a história, buscando 
identificar as crianças que conseguiam reconhecer os personagens da história, entre 
outras questões.  

Os participantes que representavam no momento da atividade as Crianças bem 
pequenas foram instruídos a deixar as crianças manusearem o livro, buscando a 
identificação de imagens e de escrita, levantando questões sobre a história e sobre os 
personagens. Por fim, os participantes que estavam no grupo das Crianças pequenas, 
sugeriram que as crianças pudessem registrar através da escrita, de forma livre e sem 
intervenção do educador, suas impressões sobre a história, levando ainda a proposta de 
que as crianças pudessem recontar os fatos do livro à sua própria maneira, agindo o 
professor como escriba para que essa história contada pelas crianças pudesse ser 
registrada e depois ilustrada pelas crianças.  

Ao término das atividades práticas, conduziu-se uma avaliação das propostas 
realizadas e observou-se que o educador nesse campo de aprendizagem deve agir como 
um facilitador da atividade, interagindo com as crianças e com os materiais, mas 
deixando-as livres para criar, compor e se expressar tanto na escrita livre, quanto na 
oralidade e reconto da história contada pelo professor.   

  
Discussão e prática do campo de experiências: O eu, o outro e o nós 
 

O encontro teve início com um infográfico da EI na BNCC, com foco especial no 
campo de experiências: “O Eu, o outro e o nós”. Reportando, em especial, ao 
autoconhecimento e trazendo Celso Antunes no livro Alfabetização Emocional, no que 
tange ao analfabetismo emocional. Na sequência, foram apresentadas as pesquisas da 
bióloga Marian Diamon para falar do desenvolvimento do cérebro saudável, mais 
especificamente sobre a importância de brinquedos e companhia para as crianças. 

Quanto às atividades práticas, a oficina das emoções deu-se com base em 
Antunes (2009), através da confecção de cartazes com recortes de revistas com imagens 
que transparecem: Tristeza/mágoa, Raiva/ira, Felicidade/alegria, Ansiedade/medo, 
Amor/amizade, Vergonha/culpa, Aversão/antipatia, correlacionando-os, ao final, com os 
direitos e objetivos de aprendizagem para cada grupo etário. 
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A partir da vivência dos docentes, torna-se possível reeditar ações de forma a 
contemplar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desse campo de 
experiência, no grupo etário correspondente aos Bebês é possível: perceber as 
possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa, 
EI01EO02; interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 
materiais, objetos, brinquedos, comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando 
gestos, balbucios, palavras, EI01EO03; para Crianças bem pequenas: Comunicar-se com 
os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender, 
EI02EO04; Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras , 
EI02EO06; e para Crianças pequenas: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que 
as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir, 
EI03EO01; além de comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, 
EI03EO04. 

Como sugestão de atividades a serem enviadas para casa dos estudantes, de 
forma que, no retorno, as crianças compartilhem com os colegas parte do funcionamento 
das suas residências, foram passadas as poesias de Ricardo Azevedo (2001) para leitura 
e confecção ou exposição dos objetos reportados, como: barquinho de papel, aviãozinho 
de papel, papel higiênico, entre outros. 
 
Discussão e prática campo de experiências: Espaço, tempo, quantidades, relações 
e transformações  
 

O tempo dedicado ao quinto campo de experiência refletiu, inicialmente, sobre 
currículo, tempos e espaços, estabelecendo correlação com as propostas de 
aprendizagens conduzidas pela docência, refletindo em ensino, pesquisa e avaliação. Os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento contemplados neste campo de experiência 
nos trazem Lima (2016), que inspirou com sua reflexão: 

 
 

Como o cérebro está em processo de maturação durante todo o período da 
educação infantil até o final do ensino médio, a vivência na escola faz parte 
da pessoa não somente com os conhecimentos formais, mas com a 
formação da pessoa humana e de sua integração na sociedade (LIMA, 
2016, p. 22). 

 
 O livro As Três Partes de Kosminski (2002), desencadeia atividades através de 

questionamentos, após a história ser contada e receberem o material em acetato-vinilo de 
etileno (EVA): Quantas partes temos na mão?, Quantas partes amarelas na mão de cada 
um? E azuis e verdes? Qual vocês acham que é o paralelogramo? E o triângulo? Quantas 
partes amarelas na mesa toda? E azuis? E verdes? Entregar mais partes de outras cores 
para que montem a figura que mais gostam e questiona-se: os conceitos de maior que, 
menor que, perto, longe, qual grupo tem mais partes? Quais objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento foram contemplados? 

A atividade supracitada favorece o trabalho, em Bebês, dos objetivos de 
aprendizagem: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, 
sabor, temperatura), EI01ET01; nas Crianças bem pequenas: Classificar objetos, 
considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.), EI02ET05; e nas 
Crianças pequenas: Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças, EI03ET05. 

O livro A Casa Feia de França (2002), favorece aos questionamentos: Quantas 
personagens tem a história? Quantos gostaram mais do gato, do rato, do pato e do bode? 
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Quem vocês acham que é o bicho maior? Quem é o menor? Qual a parte mais importante 
da casa para cada um? Telhado, varanda, pintura, jardim? Após é sugerida a construção 
do gráfico com as personagens que mais gostaram. A ação possibilita, nos Bebês: 
Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.), 
EI02ET05; nas Crianças bem pequenas: Classificar objetos, considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.), EI02ET05; nas Crianças pequenas: Estabelecer 
relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades, EI03ET01. 

Com a história O gato que pulava em Sapato de Almeida (1994), perguntou-se: 
Quais as cenas que mais chamaram a atenção? Depois, é montado o dado com as seis 
cenas escolhidas e feita a trilha das cenas nos pratos (plásticos) com as cores relativas às 
cenas do dado, possibilitando nos Bebês: Explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas, EI01ET03; nas Crianças bem 
pequenas: Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar), EI02ET06; nas Crianças pequenas: 
Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência, EI03ET07. 

O livro Margarida Friorenta de Almeida (1996) proporcionou a organização de uma 
atividade por grupo de professores/as, cumprindo o objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento: Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da instituição e fora dela, EI02ET03, previsto para Crianças bem 
Pequenas.  

 
Considerações Finais 
 

Diante do exposto, compreende-se como relevante considerar a importância de 
favorecer o conhecimento textual da BNCC através de formação continuada destinada 
aos educadores, de forma a proporcionar vivências que, além de facilitar a compreensão 
de como se dá a aplicação prática deste documento legal no planejamento das atividades 
pedagógicas voltadas à EI, ainda estimule a troca de vivências e o surgimento de muitas 
outras ideias exequíveis em conformidade com o texto proposto.  

A formação docente continuada, propondo uma visão na prática da BNCC, faz 
pensar o quanto o momento de troca permite simplificar uma visão ampla, necessária, 
com aplicação exigida em curto prazo e permite citar: 

 
É preciso educar os educadores. Os professores precisam sair de suas 
disciplinas para dialogar com outros campos de conhecimento. E essa 
evolução ainda não aconteceu. O professor possui uma missão social, e 
tanto a opinião pública como o cidadão precisam ter a consciência dessa 
missão (MORIN, 2014). 

 
Nesse cenário, oportunizar momentos de leitura, reflexão, troca de ideias e, 

sobretudo vivencias práticas entre os docentes é premissa para a implantação efetiva da 
política pública em questão. 

Mesmo não sendo o objetivo do presente escrito, ao nos reportarmos aos saberes 
de Stephen Ball e Richard Bowe de forma específica no livro Reforming Education and 
changing schools (1994), em que apresentam um conjunto de questões norteadoras para 
a análise da trajetória de políticas/programas educacionais os autores apontam cinco 
contextos, o ciclo de políticas públicas: a) contexto de influência, b) contexto da produção 
de texto, c) contexto da prática, d) contexto dos resultados/efeitos e, e) contexto de 
estratégia política. O terceiro contexto, o da prática, de acordo com os autores, é o mais 
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importante e está intimamente ligado ao contexto da produção de texto uma vez que o 
texto norteia a prática da política pública.  

Os referidos autores ponderam ainda que na prática é possível observar um 
desdobramento das interpretações dos textos, visto que os profissionais que o executam 
o interpretam de acordo com seus valores, desejos e propósitos. Diferentes interpretações 
do contexto da produção dos textos configuram o contexto da prática. O contexto da 
prática é a arena para a qual a política foi construída. Daí a importância de fomentar 
tempos e espaços para a formação docente em meio a implantação da Base Nacional 
Comum Curricular.  

Deste modo, o estudo aponta que a formação docente continuada na temática 
proposta é significativa para a qualificação do fazer pedagógico ao passo que as reflexões 
e as práticas propostas nos encontros de formação podem ser aplicadas no cotidiano 
escolar dos educadores participantes, promovendo experiências e vivências 
enriquecedoras aos diferentes grupos etários que compõem a EI brasileira. 
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Resumo: A presente investigação propõe compreender os elementos relevantes à 
discussão da temática dos Direitos Humanos (DH) na formação de professores para a EP, 
em um curso de especialização lato sensu, na modalidade a distância (EAD). Para tal 
proposta, os autores, docentes da Unidade Curricular (UC) que aborda a temática no 
curso, constroem reflexões teóricas sobre o assunto e investigam possíveis contribuições 
da abordagem entre as respostas dos estudantes a um questionário opinativo de livre 
adesão. A análise das informações corrobora a ideia de que a abordagem de tópicos 
sobre os DH contribui de maneira significativa na formação de professores. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação Profissional. Formação de Professores. 
Especialização. 
 
Introdução 
 

Navegar pelo campo dos Direitos Humanos (DH) é sempre debater por áreas que, 
nem sempre são muito aceitas por todos. Há questões que divergem, que causam 
polêmicas e que são mal interpretadas, entretanto, quando se fala em educação e 
formação docente, trata-se de um quesito primordial.  “Afirmados ou negados, exaltados 
ou violados, eles fazem parte da nossa vida individual, comunitária e coletiva”. (CANDAU, 
2012, p. 716).   

A temática dos Direitos Humanos é discutida há algum tempo na área da 
educação, sendo um importante tópico na formação de professores, uma vez que esses 
possuirão educandos e serão responsáveis pela formação de indivíduos. Entender sobre 
DH vai além de inserir conceitos em uma atividade de uma disciplina, mas é também uma 
questão de atitude, voltada ao estabelecimento de uma relação que atenda a uma 
perspectiva inclusiva e cidadã. Falar de DH é resgatar a sua gênese enquanto gerador de 
transformações com forte impacto social, que marcaram o século XX.  

No campo de conhecimento da Educação Profissional (EP), a abordagem desse 
assunto parece ganhar relevância em particular, uma vez que grande parte dos 
professores envolvidos com essa área são bacharéis - e não licenciados - em suas áreas 
de formação inicial. Embora também, caiba neste ponto fazermos a ponderação de muitas 
licenciaturas não trazerem igualmente a temática de DH nas ementas das disciplinas 
pedagógicas. 

A discussão sobre a abordagem dos DH na educação, de maneira geral, é um item 
imprescindível à formação docente, uma vez que o professor é o profissional que atua 
com grande número de estudantes na sua carga horária de trabalho, sendo que estes são 
pessoas muito diferentes entre si. Assim, mais do que saber sobre o conteúdo que leciona 
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ou sua abordagem metodológica nas aulas que ministra, é necessário que o professor 
possa, também, se preparar para a diversidade dos estudantes com quem interage no 
seu cotidiano acadêmico. 

 Partindo do prisma de que o debate em DH é ponto fundamental na formação de 
professores, desenvolve-se a escrita deste artigo, amparado em um relato de experiência 
dos estudantes, que objetiva compreender os elementos relevantes à discussão dessa 
temática na formação de professores para a EP, em um curso de especialização lato 
sensu, na modalidade a distância (EAD) no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O 
lócus da investigação foi uma das turmas partícipes da Unidade Curricular (UC) de 
Direitos Humanos, Sujeitos da EPT e Não-violência, cujo andamento ocorreu ao longo do 
primeiro semestre do ano de 2020.  

Organiza-se o artigo respaldando-se nas discussões provenientes de uma base 
teórica apoiada em Benevides (2000), Bobbio (1988 e 2004), Candau (2012), Haddad 
(2004) e Piovesan (2005, 2006 e 2009). A análise das contribuições à formação dos 
participantes ocorreu através da cooperação voluntária dos discentes da UC, por meio de 
um questionário formulado pela equipe docente e autores deste trabalho. Assim, a escrita 
divide-se em uma abordagem teórica de contextualização dos Direitos Humanos e na 
interpretação e análise da conjuntura das respostas discentes, constituindo-se como um 
substancial instrumento de reflexão.  
 
Contextualizando a discussão: o que são Direitos Humanos? 

 
Em um cenário pós Segunda Guerra Mundial, estabelece-se a Organização das 

Nações Unidas (ONU) com o intuito de restabelecer a paz e os direitos sociais para todas 
as pessoas, visando debater e atender a direitos sociais básicos, inserindo critérios a 
serem seguidos por seus signatários. Por meio dos debates estabelecidos na ONU, 
concretiza-se em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 
instaurando políticas sociais que priorizem a dignidade humana, a igualdade, o respeito e 
a ideia de educação para todos.  Consequentemente, é percebido o fortalecimento da 
discussão sobre os DH no Pós-guerra Mundial, com a Organização das Nações Unidas, 
reunindo muitos países, incluindo o Brasil. Em consonância com Bobbio (1988), os 
direitos humanos não nascem todos juntos de uma vez.  Os Direitos Humanos não são 
um dado, mas algo construído e reconstruído, uma invenção humana em constante 
processo (ARENDT, 1979). “A Declaração de 1948 confere lastro axiológico e unidade 
valorativa a esse campo do Direito, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e 
interdependência dos direitos humanos”. (PIOVESAN, 2005, p. 45). 

 
Ao adotar o prisma histórico, cabe realçar que a Declaração de 1948 inovou 
extraordinariamente a gramática dos Direitos Humanos, ao introduzir a chamada 
concepção contemporânea de Direitos Humanos, marcada pela universalidade e 
indivisibilidade desses direitos. Universalidade porque clama pela extensão 
universal dos Direitos Humanos, com a crença de que a condição de pessoa é o 
requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como 
essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade. Indivisibilidade 
porque, ineditamente, o catálogo dos direitos civis e políticos é conjugado ao 
catálogo dos direitos econômicos, sociais e culturais. A Declaração de 1948 
combina o discurso liberal e o discurso social da cidadania, conjugando o valor da 
liberdade ao valor da igualdade. (PIOVESAN, 2005, p. 44). 
 

Os Direitos Humanos objetivam proteger as pessoas em todos os seus atributos, 
zelando pela sua dignidade, pela sua educação, saúde, moradia, vida e alimentação, 
afirmando-se como uma proposta de universalização de direitos básicos e mínimos à 
existência humana. O “processo de universalização dos Direitos Humanos permitiu a 
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formação de um sistema internacional de proteção desses direitos. Esse sistema é 
integrado por tratados internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a consciência 
ética” (PIOVESAN, 2005, p. 45), como o que a DUDH, em seu Artigo III aborda que “todo 
ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, por exemplo. 

A dignidade humana é um dos princípios consolidados na DUDH. A dignidade é 
uma ideia criada pelo próprio ser humano por meio do Direito (BENEVIDES, 2000), como 
indica no artigo 1º (ONU, 1948) onde “todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Esta formulação decorre da própria reflexão do ser humano que a 
ela chegou de uma maneira que é historicamente dada”. (BENEVIDES, 2000, p. 05). 

 
Portanto, o ser humano tem a sua dignidade explicitada através de características 
que são únicas e exclusivas da pessoa humana; além da liberdade como fonte da 
vida ética, só o ser humano é dotado de vontade, de preferências valorativas, de 
autonomia, de autoconsciência como o oposto da alienação. Só o ser humano tem 
a memória e a consciência de sua própria subjetividade, de sua própria história no 
tempo e no espaço e se enxerga como um sujeito no mundo, vivente e mortal. Só 
o ser humano tem sociabilidade, somente ele pode desenvolver suas virtualidades 
no sentido da cultura e do auto aperfeiçoamento vivendo em sociedade e 
expressando-se através daquelas qualidades eminentes do ser humano como o 
amor, a razão e a criação estética, que são essencialmente comunicativas. 
(BENEVIDES, 2000, p. 06). 
 

No Brasil, cerca de 40 anos depois da DUDH, houve a promulgação da 
Constituição Federal (CF) de 1988 - a primeira após a Ditadura Militar. Enquanto 
reivindicações morais, os Direitos Humanos são fruto de um espaço simbólico de luta 
social por dignidade humana (BOBBIO, 2004). Os Direitos Humanos nascem como 
direitos naturais universais, e desenvolvem-se como direitos positivos particulares, 
quando incorporados na Constituição (BOBBIO, 2004). 

Ressalta-se que, com elementos presentes na DUDH, a Constituição de 1988, 
chamada de Constituição Cidadã, estabeleceu o direito à educação como um dos direitos 
básicos, em especial no Artigo 205. Neste item esclarece-se que a educação é um “direito 
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988, p.123). 

Incorporada como um dos DH necessários à emancipação das pessoas e a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a educação aparece como um 
importante elemento na CF de 1988. “Conceber a Educação como Direito Humano diz 
respeito a considerar o ser humano na sua vocação ontológica de querer “ser mais”, 
diferentemente dos outros seres vivos, buscando superar sua condição de existência no 
mundo”. (HADDAD, 2004, p. 01). 

No consenso, Bobbio (2004) destaca que, o estabelecimento de DH a qualquer 
grupo de indivíduos ou pessoas reafirma o direito e o acesso a um bem, em prol de algum 
grupo social mais vulnerável. Nas palavras do autor, 

 
[...] Não se pode afirmar um novo direito em favor de uma categoria de pessoas 
sem suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam outras categorias de 
pessoas: o reconhecimento do direito de não ser escravizado implica a eliminação 
do direito de possuir escravos; o reconhecimento do direito de não ser torturado 
implica a supressão do direito de torturar [...]. (BOBBIO, 2004, p. 14). 

 
Traçando um paralelo entre o excerto retirado de Bobbio (2004) e o direito à 

educação como um DH básico, pode-se começar a construir um denominador comum em 
torno da temática dos DH como algo além do senso comum ou das considerações 
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ingênuas que, comumente, são conduzidas a respeito dessa temática. A educação é um 
elemento fundamental para a realização da vocação humana em constituir-se como ser 
pensante e atuante de sua realidade, trata-se de uma condição de cidadania. Não apenas 
a educação escolar, mas a educação no seu sentido amplo. As instituições escolares 
fazem parte do processo de desenvolvimento humano e nos conhecimentos essenciais a 
serem ministrados, além das normativas, habilidades e comportamentos, destaca-se o 
conhecimento como uma condição para sobrevivência e bem estar social (HADDAD, 
2004). De acordo com Candau (2012), é urgente o debate dos DH na compreensão entre 
igualdade e diferença, superando as desigualdades e enaltecendo a diversidade. Este 
desafio perpassa as questões relacionadas ao direito à educação e à Educação em 
Direitos Humanos. Sobre essa questão, abre-se uma maior discussão no decorrer da 
análise, juntamente com os dados coletados. 

 
Percurso Metodológico do Estudo 
 
 A presente investigação trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo que, 
segundo Gil (2002, p. 90) se caracteriza por “[...] um vaivém entre observação, reflexão e 
interpretação à medida que a análise progride”. Assim, o que se pretendeu ao longo deste 
relato foi buscar elementos nas respostas dos participantes para embasar as hipóteses 
sobre a importância da abordagem da temática dos DH na formação de professores, em 
especial entre os docentes da EP. Verificou-se ainda que esse trabalho possui natureza 
exploratória, uma vez que buscou construir “[...] maior familiaridade com o problema, com 
vistas a torná-lo mais explícito [...]” (GIL, 2002, p. 41). 
 No contexto da pesquisa desenvolvida, o questionário utilizado para coleta de 
dados foi construído na plataforma Forms, do Google136, consistindo em um instrumento 
com uma única questão de resposta aberta (Apêndice A). Nesta pergunta, os 
participantes deveriam colocar suas impressões, completando a seguinte frase: Como 
estudante da UC "Direitos Humanos, Sujeitos da EPT e Não-violência", acredito que 
minha formação profissional e pessoal tenham sido modificadas da seguinte 
forma…. Em seguida à sentença, um editor de caixa de texto era disponibilizado para que 
as respostas dos estudantes fossem inseridas no formato discursivo, caracterizando a 
resposta à questão e participação como respondente no questionário.  
 Todos os estudantes que responderam a essa atividade foram informados que a 
adesão ao instrumento era voluntária e que os dados coletados não identificariam os 
participantes do estudo. No total, 33 estudantes, de um universo de 320 alunos 
matriculados na UC, aceitaram responder ao questionário. Dentre todas as participações 
no estudo, foram selecionadas as respostas de alguns destes estudantes, identificados 
numericamente de forma sequencial, por ordem de aparição nos quadros dispostos na 
apresentação dos resultados. No próximo item será realizada a análise da participação de 
alguns destes respondentes na sondagem realizada nessa investigação. 
 
Resultados e discussão 
 
 Conforme mencionado anteriormente, o contexto do debate deste artigo parte dos 
pressupostos trazidos pela UC de Direitos Humanos, Sujeitos da EP e Não-violência. 
Necessita-se refletir sobre o que é esperado pelos docentes em uma disciplina (UC) que 
recebe essa nomenclatura, todavia, ressalta-se que não era intenção da UC teorizar 
sobre os artigos e leis relacionados com a DUDH, mas de promover uma internalização 

 
136 Link para acesso ao formulário: https://forms.gle/ZTswMLWb84jmbFNC8. Acesso em 19 de Agosto de 2020. 
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da visão ativa dos DH, dos sujeitos da Educação Profissional e da não-violência, 
articulando uma promoção de uma Educação em DH voltada à concretização do princípio 
constitucional da igualdade material, considerando a neutralização dos efeitos da 
discriminação racial, de gênero, de idade, de sexo, de origem nacional e de compleição 
física (GOMES, 2001). A Educação em DH é compreendida como um processo 
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando 
as dimensões de: 

 
[...] apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre Direitos 
Humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 
Direitos Humanos em todos os espaços da sociedade; formação de uma 
consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural 
e político; desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; 
fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos 
em favor da promoção, da proteção e da defesa dos Direitos Humanos, bem como 
da reparação das violações. (BRASIL, 2012, p. 02). 

 
Acrescente-se que, a “educação é compartilhada por aqueles que estão envolvidos 

no processo educacional - os educadores e os educandos - ou ela não será educação e 
muito menos educação em direitos humanos”. (BENEVIDES, 2000, p. 01). O processo 
educacional abarca-se a saberes que vão além dos científicos, dando ênfase à função 
social da escola. “A educação como direito humano é considerada um direito social 
integrante da denominada segunda geração de direitos, formulados e afirmados a partir 
do século XIX”. (CANDAU, 2012, p. 720). A diversidade passa a ser respeitada, e esse 
respeito às diferenças permite o reconhecimento de espaços democráticos, em que a luta 
não seja pela não violência, mas sim pela aceitação e pelo acolhimento. A educação é um 
elemento fundamental para a realização da vocação humana. “Não apenas a educação 
escolar, mas a educação no seu sentido amplo, a educação pensada num sistema geral, 
que implica na educação escolar, mas que não se basta nela”. (HADDAD, 2004, p. 01). 

Ao iniciar a análise sobre as contribuições da UC à formação dos professores na 
EP, é visualizado um primeiro grupo de respostas, que pode ser reunido em questões que 
relacionam o respeito às diferenças entre as pessoas e a defesa dos DH como condição 
mínima para a dignidade e a existência cidadã. Aliada a esses fatores, está a 
possibilidade de ampliação do ponto de vista e das visões de mundo particulares, 
conforme respostas expressas no Quadro 1. 
  

 
 
 

Quadro 1: respostas de estudantes que correlacionaram os DH como condição 
mínima para a dignidade e existência. 

 

Identificação 
do(a) 

estudante 
Resposta à questão 

01 

“Fortalecimento dos conceitos sobre os DH, ajudou a ter uma visão de 
forma global o quanto ainda a humanidade precisa evoluir para chegar 
em um estágio igualitário de direitos. Trouxe uma reflexão sobre como 
as vezes somos preconceituosos, ou julgamos apenas pelas 
aparências. As políticas públicas são fundamentais para ajudar a 
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diminuir as diferenças sociais.” 

02 

“Os conhecimentos adquiridos nesta disciplina contribuem de modo a 
embasar discussões, formar opinião, defender-se do senso comum, 
saber onde acessar documentos legais e confiáveis, compreender mais 
sobre o universo das lutas históricas dos Direitos Humanos.” 

03 

“Todos os tópicos abordados na UC são de extrema importância para a 
vida de qualquer pessoa, principalmente nesses tempos em que parece 
que os Direitos Humanos são mais abertamente atacados, com falas 
extremamente preconceituosas e legitimadoras de violências diversas 
no Brasil e no mundo.” 

04 

“Um novo olhar sobre o ser humano. Gostei muito dos depoimentos. 
Uma sugestão para a próxima, é envolver mais a parte das deficiências 
(espectro autista e outras). Tenho um filho com investigação para 
autismo, e vejo o quanto o mundo ainda está atrasado na inclusão de 
pessoas (principalmente crianças) com essa situação.” 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos relatos dos estudantes (2020). 

 
 Essas afirmações vão ao encontro e reforçam as ideias de Ribeiro (2017), quando 
defende que os DH seriam muito mais do que direitos criados para a defesa de pessoas 
acusadas de cometer algum crime. Justamente ao contrário: os DH, por serem criados e 
validados para todo e qualquer indivíduo, são também estendidos àqueles acusados de 
algum delito. Tal afirmativa vê-se ruir o primeiro senso comum, também colocado em 
alguns excertos anteriores de maneira implícita: o de que os DH deveriam existir apenas 
para os “humanos direitos”.  

Fortalece-se a ideia de uma Educação em DH em três pontos essenciais para a 
questão: o primeiro é de uma educação de natureza permanente, continuada e para 
todos, o segundo, é de uma educação voltada para a mudança e o terceiro, é de 
conseguir atingir corações e mentes e não apenas instrução, meramente transmissora de 
conhecimentos (BENEVIDES, 2000). Conforme Haddad (2004), na introdução do 
Relatório sobre o Direito à Educação, realizado pela Plataforma Brasileira de Direitos 
Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, torna-se evidente que, é necessário 
reconhecer a educação como um direito, demonstrando que a escola atua na construção 
de uma cidadania participativa, na formação de sujeitos de direito, no desenvolvimento da 
vocação humana e no respeito à igualdade de direitos. Para Benevides (2000, p. 01), 
trabalhar com DH na educação é investir na “formação de uma cultura de respeito à 
dignidade humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da 
justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz”.  

Desse modo, compreende-se que debater sobre DH é um movimento político que 
deve ser compromisso de toda uma sociedade, principalmente, no que tange à formação 
docente. Nesse quesito, percebe-se que, ao levar os estudantes da pós-graduação a um 
questionamento a respeito da importância dessa discussão na sua formação, propicia-se 
similarmente, uma reflexão sobre dignidade humana e igualdade, indo além da ideia 
jurídica de igualdade proveniente dos documentos, passando a perceber esse princípio 
como um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e por toda a sociedade 
(GOMES, 2001), transitando de uma igualdade abstrata e geral para um conceito plural 
de dignidades concretas (PIOVESAN, 2009). 
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A noção de dignidade humana é uma das noções éticas fundamentais que consta 
no discurso de DH (BOBBIO, 1988), mesmo antes da promulgação da DUDH, pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948. Destaca-se, entretanto que, o ano de 
1948 foi marcado pelo pensamento em prol das diversidades, com várias manifestações 
da sociedade civil organizada, impulsionadas por um movimento de pacificação ocorrido 
após a Segunda Guerra Mundial. Nesse viés, os DH, já nascem na busca da promoção 
da dignidade humana, e na articulação histórica vinculada às demandas por igualdade e 
respeito às diversidades, bem como a construção de uma cidadania plena e democrática. 
“Portanto, a ideia de educação para a cidadania não pode partir de uma visão da 
sociedade homogênea, como uma grande comunidade, nem permanecer no nível do 
civismo nacionalista”. (BENEVIDES, 2000, p. 08). 
 O desenvolvimento dos processos de educação em DH que colaborem na 
construção de uma cultura dos DH na sociedade como um todo e, particularmente, nos 
processos educativos, é urgente (CANDAU, 2012). Desse modo, apresenta-se em um 
segundo grupo de respostas dos partícipes da pesquisa, em uma menção à importância 
dos DH na formação e atuação profissional de educadores. Dentre os respondentes nesta 
categoria, alguns professores evidenciaram o quanto a temática é associada, direta e 
indiretamente, à ação de educar, conforme Quadro 2. 
 

Quadro 2: respostas de estudantes que correlacionaram os DH com a ação de 
educar. 

Identificação 
do(a) 

estudante 
Resposta à questão 

05 

“Foi o primeiro contato direto que tive com a temática dos Direitos 
Humanos, e considerei bastante importante para minha formação não 
apenas como futuro professor (que precisa defender e disseminar esses 
direitos), mas também como cidadão, poder estudar e refletir sobre 
temáticas tão controversas e que são vistas pelo senso comum com 
tanto preconceito, é bastante enriquecedor em termos de conhecimento, 
poder quebrar paradigmas, e, principalmente, perceber como a garantia 
dos Direitos Humanos é fundamental para nos fazer quem somos, nos 
permitir chegar onde estamos e ir aonde queremos.” 

06 

“Sinceramente, eu não conseguia me expressar a respeito dos direitos 
humanos antes da UC. Com os conteúdos apresentados, 
webconferências e tarefas que foram propostas, eu consegui vencer esta 
barreira e aprender consideravelmente. A UC também me proporcionou 
entender o que tudo que eu faço (professor) tem a ver com os direitos 
mínimos que devem ser assegurados para os seres humanos.” 

07 

“Que a Educação, explicitamente, considerada um Direito Humano, 
necessita ser melhor compreendida e trabalhada por nós professores, 
que temos diferentes possibilidades, interdisciplinarmente, de formar 
nossos alunos como cidadãos autônomos, para exercer seus direitos 
com atenção aos seus deveres, preservando os direitos dos outros.” 

08 

“Penso que os conceitos aprendidos durante a Unidade Curricular, 
contribuíram muito para a melhoria da minha formação profissional e 
ratificaram minha conduta e a forma como penso sobre os Direitos 
Humanos. Considero que como sendo nós atores da educação, devemos 
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primar pela concretização dos direitos inerentes à todas as pessoas e 
que devemos levar este conhecimentos a todos, para que cada dia estes 
direitos se perpetuem e quem sabe um dia, sejam inerentes às pessoas, 
e que não necessitem de papéis e leis para garantir estes direitos.” 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos relatos dos estudantes (2020). 

 
As respostas trazidas pelos estudantes demonstram o quão relevante a UC foi para 

cada um, além de evidenciar como é necessário trazer ao debate aspectos que envolvam 
a Educação em DH. O fazer pedagógico se enriquece e leva a reflexão de várias 
questões que foram naturalizadas no decorrer da vida de cada um. Percebe-se que cada 
relato pode ser remetido a uma temática reflexiva que se relaciona com os objetivos dos 
DH. Assim, organizou-se um quadro com recortes de relatos dos estudantes e, a partir 
destes, fez-se interpretações, com o intuito de demonstrar sinteticamente os saberes 
produzidos pela UC (Quadro 3). 

 
Quadro 3: relatos e interpretações das respostas dos estudantes ao questionário. 

Relatos dos estudantes Interpretações 

Um novo olhar sobre o ser humano.  Reciprocidade 

Maior conhecimento da relação dos direitos humanos na área da 
educação. 

Conhecimento 

Fortalecimento dos conceitos sobre os DH, ajudou a ter uma visão 
de forma global o quanto ainda a humanidade precisa evoluir para 
chegar em um estágio igualitário de direitos. Trouxe um reflexão 
sobre como as vezes somos preconceituosos, ou julgamos apenas 
pelas aparências. As políticas públicas são fundamentais para ajudar 
a diminuir as diferenças sociais. 

Igualdade 

Enxergar os diversos atores que fazem parte do cotidiano de uma 
instituição de ensino, independente de sua raça, gênero, orientação 
sexual, religião, opinião política, dentre outras características que 
nos tornam diferentes como seres humanos. A unidade curricular 
enfatiza, sobretudo, o respeito que devemos ter uns pelos outros, 
independente dessas diferenças.  

Diversidade 

Ajudou-me a refletir as atitudes que não tenho tomado perante 
injustiças. 

Justiça social 

Entender, compreender e solucionar problemas na educação quando 
o tema é direito para todos. 

Direitos 

Os conhecimentos adquiridos nesta disciplina contribuem de modo a 
embasar discussões, formar opinião, defender-se do senso comum, 
saber onde acessar documentos legais e confiáveis, compreender 
mais sobre o universo das lutas históricas dos Direitos Humanos. 

Lutas 

Princípios de ética e justiça social, percebendo que minha conduta 
dentro do ambiente profissional exige uma postura de respeito as 
pessoas e demais colaboradores. 

Ética 
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Estudando mais a fundo os direitos humanos de que fizemos parte, 
conhecendo quem são os sujeitos da Educação Profissional e 
abrindo novos pensamentos sobre a violência de que não podemos 
ser coniventes. 

Sujeitos de direito 

Maior entendimento dos Direitos Humanos frente não só ao ensino, 
mas como toda a sociedade. 

Relevância 

Todos os tópicos abordados na UC são de extrema importância para 
a vida de qualquer pessoa, principalmente nesses tempos em que 
parece que os Direitos Humanos são mais abertamente atacados, 
com falas extremamente preconceituosas e legitimadoras de 
violências diversas no Brasil e no mundo.  

Mudança de 
paradigmas 

Passei a ter um entendimento maior em relação à percepção de 
diversos tipos de violência e da forma como trabalhá-las em 
diferentes situações. Também tenho um maior entendimento sobre a 
história e a importância dos Direitos Humanos. Como pertencente a 
um grupo de privilegiados, muita coisa me passava batido. 

Dignidade 
humana 

Fez-me repensar minhas atitudes como ser humano e como ser que 
exerce uma certa responsabilidade como professora de crianças 
pequenas. 

Responsabilidade 
social 

Expandindo minha visão sobre o mundo. Eu sempre me considerei 
uma pessoa com empatia, mas depois do curso essa minha 
qualidade aumentou muito. 

Empatia 

A UC também me proporcionou entender o que tudo que eu faço 
(professor) tem a ver com os direitos mínimos que deviam ser 
assegurados para os seres humanos. 

Educação 

Pela melhor compreensão sobre os direitos humanos em muitas 
especificidades que não tinha conhecimento, enquanto cidadã. Pelos 
vários aspectos presentes no dia a dia das pessoas, previstos nas 
legislações, que se integram aos Direitos Humanos.  

Cidadania 

Considero que como sendo nós atores da educação, devemos 
primar pela concretização dos direitos inerentes à todas as pessoas 
e que devemos levar este conhecimentos a todos, para que cada dia 
estes direitos se perpetuem e quem sabe um dia, sejam inerentes às 
pessoas, e que não necessitem de papéis e leis para garantir estes 
direitos. 

Ressignificação 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos relatos dos estudantes (2020). 

 
Ficam evidenciadas neste ponto as ideias de Freire (2004), ao considerar na obra 

Pedagogia da Autonomia que existam saberes necessários à prática educativa. Um 
destes saberes necessários, na palavra do autor, é o reconhecimento às identidades 
culturais, que promova e incentive o respeito à dimensão individual e a classe dos 
educandos. Uma educação pautada no respeito aos DH, então, tem relação direta com a 
prática educativa progressista, defendida pelas ideias de Freire. Fazendo uma correção 
entre as ideias de Paulo Freire e o quadro anterior, verifica-se que vários desses 
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sentimentos expressados pelos professores, nas análises e interpretação aqui contidas, 
podem contribuir com a apreensão de identidade cultural dos estudantes pelos docentes, 
além de, contribuir em seus processos formativos. 
 “A busca democrática requer fundamentalmente o exercício em igualdade de 
condições dos direitos humanos elementares” (PIOVESAN, 2005, p. 52). Partindo dessa 
menção, analisa-se um último grupo de respostas dos professores participantes, em que 
estes fazem referência à educação e a abordagem dos DH como uma questão necessária 
às práticas estimulantes e propagadoras da não-violência no contexto educacional. 
Dentre as razões mencionadas nesta questão e enquadradas na categoria ora 
mencionada, pode-se citar o bullying, o preconceito (de qualquer forma), o respeito aos 
outros indivíduos e a intolerância em relação às diferenças, conforme Quadro 4. 
 

Quadro 4: respostas de estudantes que correlacionaram os DH com o estímulo à 
não-violência no contexto educacional. 

 

Identificação 
do(a) 

estudante 
Resposta à questão 

09 
“Saber da história, buscar conhecer melhor as pessoas, o não 
julgamento antecipado. Conhecer a legislação, como lidar com 
situações de preconceito, bullying em sala de aula.” 

10 

“Passei a ter um entendimento maior em relação à percepção de 
diversos tipos de violência e da forma como trabalhá-las em 
diferentes situações. Também tenho um maior entendimento sobre a 
história e a importância dos Direitos Humanos. Como pertencente a 
um grupo de privilegiados, muita coisa me passava batido.” 

11 

“Acho que a unidade curricular auxilia a enxergar os diversos atores 
que fazem parte do cotidiano de uma instituição de ensino, 
independente de sua raça, gênero, orientação sexual, religião, 
opinião política, dentre outras características que nos tornam 
diferentes como seres humanos. A unidade curricular enfatiza, 
sobretudo, o respeito que devemos ter uns pelos outros, 
independente dessas diferenças.” 

12 
“Fez-me repensar minhas atitudes como ser humano e como ser que 
exerce uma certa responsabilidade como professora de crianças 
pequenas.” 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos relatos dos estudantes (2020). 

 
 No contexto de um sistema educacional público, como é o caso da rede de 
Institutos Federais na Educação Profissional e Tecnológica, ou mesmo na Educação 
Básica pública em geral, a temática da violência pode ser ampliada ainda por questões 
referentes à realidade socioeconômica dos educandos, que os configura em uma posição 
desfavorecida no sistema: o local de oprimidos. Aqui, novamente associa-se a discussão 
desenvolvida neste ponto às ideias de Freire (2005, p. 70), quando o autor afirma que 
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Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os 
oprimidos, jamais estiveram ‘fora de’. Sempre estiveram ‘dentro de’. 
Dentro da estrutura que os transforma em ‘seres para outro’. Sua 
solução, pois não está em ‘integrar-se’, em ‘incorporar-se’ a esta 
estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam 
fazer-se ‘seres para si’. 

 
 Destarte, os docentes em constante formação e reflexão crítica sobre suas práticas 
pedagógicas, conseguem, em geral, constatar que há um perverso sistema em que seus 
educandos estão inseridos, trabalhando estas questões e discutindo a temática, seja por 
meio de seu componente curricular ou de outros espaços e ações no contexto educativo. 
Este é, sem dúvida, um triunfo em qualquer contexto educacional, haja vista que o Brasil 
é um país tão desigual e com tanta demanda por essa discussão em qualquer nível de 
formação dos estudantes. 

Os excertos com as respostas dos participantes da pesquisa, estudantes da UC de 
Direitos Humanos, Sujeitos da EPT e Não-violência, trazidos como contribuição no 
presente texto, corroboram impressões a respeito da importância da discussão dos DH na 
formação do educador e em seu trabalho como docente. Mais que isso: a abordagem 
sobre a temática também atua no sentido de estimular a diminuição da violência em 
ambientes escolares, em que ela pode comumente ocorrer.  

Segundo Pinker (2013, p. 895), “o declínio da violência é um produto de condições 
sociais, culturais e materiais. Caso as condições (favoráveis) persistam, a violência 
continuará baixa ou cairá ainda mais; caso contrário, não”. Assim, a escola e os 
professores, por intermédio de seus papéis sociais e culturais na vida dos estudantes, 
podem ser vetores positivos no sentido da diminuição da violência nesse contexto. 

Acredita-se, então, ser possível o estímulo aos DH, a diminuição da violência e o 
respeito a todos os indivíduos na EP – e na educação de forma geral –, a partir de 
algumas reflexões e mudanças de atitude dos atores envolvidos neste meio, professores 
estudantes e demais membros da comunidade escolar (pais, responsáveis, familiares, 
coordenação, direção etc). No que cabe especificamente ao contexto da investigação ora 
desenvolvida, visualiza-se uma mudança de postura e atitude muito positiva entre os 
professores participantes do estudo e, pode-se dizer que a abordagem do tema teve 
importante caráter formativo e crítico a estes docentes.   
 
Considerações finais 
 
 Neste texto buscou-se investigar elementos referentes à importância dos DH na 
formação de professores para a EP. Como espaço de proposição para este estudo, foi 
mobilizado o trabalho com docentes em formação na pós-graduação em Docência para 
Educação Profissional, em uma UC específica para a temática, levando em conta as 
concepções e considerações das pessoas em uma resposta ao formulário eletrônico 
construído especificamente para a pesquisa. 
 Percebeu-se que a inserção da temática dos DH e sua discussão, em formato de 
uma disciplina (UC), constituiu-se em um fator que contribuiu positivamente para a 
formação dos professores, não só em nível de pós-graduação, mas em qualquer 
modalidade, inicial ou continuada, para qualquer público e idade. Particularmente, no 
contexto da EP, é ainda mais relevante quando se olha para os participantes do estudo e 
para os professores desta área, uma vez que grande parte destes são bacharéis de 
formação e possui pouca - ou mesmo nenhuma - experiência na docência antes do início 
efetivo na profissão como docentes na EP. Destarte, questões inerentes ao trabalho dos 
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professores e à docência nem sempre são tão bem conhecidas ou refletidas, em especial 
no início das atividades nesta profissão. 
 Ainda, o presente trabalho frisou a relevância da discussão da temática e sua 
abordagem para a ampliação das visões de mundo dos participantes, tanto no campo 
profissional como em termos pessoais e na fomentação de uma cultura de respeito  que 
“significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, 
hábitos e comportamentos que decorrem, todos, daqueles valores essenciais citados - os 
quais devem se transformar em práticas”. (BENEVIDES, 2000, p. 01). Todos os excertos 
analisados no contexto deste estudo trazem em si essa ponderação, que é a importância 
da abordagem da temática dos DH para o desenvolvimento de uma prática docente 
pautada na reflexão crítica e as questões humanitárias. 
 Verificou-se, com as interpretações realizadas a partir dos relatos dos estudantes, 
que as falas, se concretizam em ações de um fazer pedagógico voltado a justiça social, 
reciprocidade, dignidade, empatia, direitos, ética, igualdade, entre outras. 

Considera-se, por fim, que seja relevante assumir que o professor é um profissional 
em constante formação, seja pela ação ou pela reflexão-na-ação (SCHÖN, 1983). 
Partindo-se dessa premissa, ponderamos que a prática docente prescinde de espaços 
para que as pessoas possam repensar e reformular suas ações, sendo que a UC e o 
contexto de estudo ora investigados se mostraram uma possibilidade com grande 
potencial para tal. Sugere-se que a discussão sobre DH seja primordial para constituição 
docente, pois uma educação sem pluralidade, sem liberdade, sem diversidade, sem 
inclusão, sem democracia e sem respeito às diferenças é uma educação que segrega, 
que discrimina e que reprime. E isso não é o que se deseja, enquanto educadores. 
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“EM UMA GUERRA NEM TODAS AS ARMAS SÃO MORTAIS”: PODER 
PASTORAL E MERITOCRACIA NOS DISCURSOS DO DIA “D” DA 

EDUCAÇÃO MINEIRA  
 

Márcio Moterani Swerts137 
Eloisa Rosotti Navarro138 

Marcelo Vicentin139  
Rogério de Melo Grillo140 

 
INTRODUÇÃO 
 

No início dos anos 2000, a política pública educacional arquitetada pela Secretaria 
de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE/MG), precipuamente, fundamentou-se em 
programas como: Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica 
(PROEB); Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA). Vale dizer que tais 
programas foram responsáveis pela produção de indicadores (índices) para possíveis 
intervenções acerca de setores e de segmentos educacionais, com o escopo de “erradicar 
possíveis problemas presentes na rede escolar”. 

Nesse sentido, os supracitados programas, concatenados, objetivam proporcionar 
resultados confiáveis por intermédios de índices, estatísticas, mensurações, pelos quais 
servem para a organização das políticas públicas de intervenção direta em todos os 
segmentos, mais intensamente sobre a sala de aula. 

A discussão dos resultados, das estatísticas, das classificações, dos índices, isto é, 
do relatório final, é organizada em um evento em que todas as atividades escolares 
letivas nas escolas públicas de Minas Gerais são estagnadas por um período 
determinado, com vistas a discutir e produzir decisões estratégicas para combater e 
corrigir “erros” que estariam atrapalhando a construção de resultados de excelência para 
o processo de ensino. Assim sendo, é um evento que está intensamente voltado aos 
alunos que apresentam “baixo desempenho” nas estatísticas constantes no(s) relatório(s) 
da avaliação sistêmica externa. 

Este evento é nomeado de ‘O Dia “D”’ nas escolas mineiras. O primeiro dia “D” 
(naquele momento era conhecido também como reunião do PIP) ocorreu no ano de 2007, 
contudo, foram analisados tão só os resultados das avaliações de 2006. O que 
aconteceu, de fato, foi que no ano de 2007 houve um evento que funcionou mais como 
um “projeto piloto”, um “treino” para o “ataque bélico” que viria anos depois. 

Dessarte, em 08 de dezembro de 2010, data que registra oficialmente o dia “D” 
(embora seja o segundo evento), tem-se, então, de modo documental (formulação do guia 
de orientação) e propagandística, o “ataque bélico”. Ataque este alcunhado como o dia 
em que: “Toda a escola pode fazer a diferença” (slogan do dia “D”).  

Nessa perspectiva, o presente artigo tem como escopo problematizar e analisar os 
discursos presentes nos documentos específicos do Dia “D”, com o intuito de depreender 
as estratégias de poder-saber, mormente, no que concerne ao poder pastoral e a 
meritocracia por trás destes documentos. 

Desse modo, destacamos que esse artigo foi organizado por meio de uma 
abordagem qualitativa, o qual toma como referência/inspiração as propostas de análise de 
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discurso foucaultiana sobre o principal documento oficial correspondente à organização 
do Dia “D”: o Guia para organização do Dia “D” (“Guia de orientação para a reorganização 
e implementação do Plano de Intervenção Pedagógica - 2010/2011”). Ademais, 
analisaremos, complementarmente, os discursos concernentes ao Dia “D”, sobretudo, 
presentes no documento: “Guia de revisão e reorganização do Plano de Intervenção 
Pedagógica - 2013”. Tal documento é uma continuidade do documento produzido em 
2010/2011. 

Para tanto, organizamos o presente artigo em quatro seções. Na primeira seção, 
faremos uma introdução a respeito das avaliações em larga escala e como estas 
corroboram para um processo de meritocracia no contexto escolar. Na segunda seção, 
evidenciaremos as relações de poder-saber, de poder político, de formas de 
governamento, de estratégias de assujeitamento e o poder pastoral que fundamentam a 
Governamentalidade Neoliberal. Na terceira seção, pautar-nos-emos nas ideias de 
análise de discurso de Foucault, visando problematizar e analisar criticamente os 
documentos do Dia “D” da Educação Mineira. Na quarta seção, apresentaremos os 
documentos pertinentes ao Dia “D”, assim como, a problematização e análise crítica 
realizada discursivamente sobre os mesmos. Finalmente, apresentaremos as nossas 
problematizações, análises e críticas em “Considerações...”.  
 
RUMO À MERITOCRACIA: AS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA 

 
A Educação Mineira na segunda metade da década de 1990 e início da década de 

2000, defendeu que a avaliação seria em três etapas: “processual”, “contínua” e 
“diagnóstica”. Assim, levando em consideração todo o aprendizado do aluno a cada 
processo de ensino, de forma contínua (no dia a dia) e, por fim, servindo como ferramenta 
diagnóstica ao professor, para este ter ciência dos avanços atingidos, assim como, dos 
conteúdos que ainda precisam ser consolidados. 

 Se a avaliação tradicional era um método de verificação, de classificação e de 
atribuição de notas, em relação ao aprendido no final de cada unidade. As avaliações de 
modo processual, contínua e diagnóstica, visavam um ensino e aprendizagem mais 
significativa, sendo realizada dia a dia, por meio de várias técnicas (debates, relatórios, 
resenhas, autoavaliação, trabalhos), diagnosticando e retroalimentando as ações 
pedagógicas em curto, médio e longo prazo (HOFFMAN, 2003; SEEMG, 2007; HAYDT, 
2003).  
 Entrementes, a partir da década de 2000, entra-se em outra fase do processo 
avaliativo dos alunos. Chegam às escolas estaduais de Minas Gerais as “avaliações em 
larga escala”. Estas avaliações externas vão constituir os mecanismos de análises de 
desempenho dos sujeitos-alunos, dos sujeitos-professores, das escolas, dos municípios, 
dos Estados e da União.  

Precipuamente, as avaliações em larga escala (conhecidas como avaliação 
nacional de desempenho escolar) se constituem em um dos pilares da política pública 
educacional, mas, da mesma forma, é empregada como propaganda de governo (em um 
sentido partidário/político) e meio de financiamento. Ora, este tipo de avaliação advém de 
parâmetros internacionais voltados ao ranking de desenvolvimento humano. 

Em síntese, a avalição em larga escala objetiva: os produtos ou resultados (notas); 
a quantificação do ensino e do desempenho; a atribuição de mérito a alunos, a 
professores, a escolas ou a sistemas de ensino (princípio da meritocracia); a ênfase nos 
dados de desempenho escalonados, gerando hierarquias e classificações. 

Vale aludir que historicamente, as primeiras avaliações em larga escala foram o 
Sistema Nacional de Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio 
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(ENEM). Estas foram as primeiras iniciativas do governo federal de institucionalização da 
avaliação em larga escala. O SAEB, por exemplo, foi criado em 1994, a partir da Portaria 
n. 1.795 e o ENEM, por sua vez, pela Portaria n. 438/1998 (WERLE, 2011). 

A partir do ano de 2000, o Brasil passa a participar do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (Pisa), sendo este organizado pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), e realizado de três em três anos. 
A partir de 2005, o sistema avaliativo se intensifica e o SAEB passou a ser composto por 
duas avaliações em larga escala: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC). (WERLE, 2011).  
 Assim, em Minas Gerais, com as avaliações em larga escala, alguns 
comportamentos na relação entre professores e alunos retornaram ao repertório escolar. 
Com isso, os alunos passaram a ser vistos individualmente em sua trajetória, com suas 
habilidades e competências. Teriam provas marcadas em semanas específicas. Para 
tanto, houve o retorno de provas com correções e porcentagem de acertos. 
Mapeamentos, gráficos e reforços retornaram como regimes de verdade para o 
acompanhamento passo a passo dos sujeitos-alunos. 
 Essencialmente, as provas em larga escala são nominais. Por isso, toda a turma, 
todos os professores, todas as escolas, todos os municípios, toda a regional de ensino, 
todo Estado teria seus resultados publicados amplamente. A partir disso, surgiram 
estudos dos resultados e metas a serem atingidas. Ora, uma nova política educacional foi 
implantada, mormente, marcada por uma Governamentalidade Neoliberal. 

 
PODER PASTORAL E GOVERNAMENTALIDADE COMO RAZÃO DE ESTADO: 
CAMINHOS PARA O NEOLIBERALISMO 

 

O poder pastoral era de caráter religioso e foi, precipuamente, exercido na cultura 
judaico-cristã. Trata-se de uma racionalidade religiosa a governar pessoas e grupos. Tal 
racionalidade se baseia na aplicação de todas técnicas e dispositivos cristãos de exame, 
de confissão, de direção de consciência e de obediência tinha somente um escopo 
fundamental: levar os indivíduos a trabalhar por sua própria mortificação diante do mundo 
(FOUCAULT, 1999).  

Em suma, o poder pastoral é uma 
 
[...] forma de poder [que] é orientada para a salvação (por oposição ao poder 
político). É oblativa (por oposição ao princípio de soberania); é individualizante 
(por oposição ao poder jurídico); é co-extensiva à vida e constitui seu 
prolongamento; está ligada à produção da verdade – a verdade do próprio 
indivíduo (FOUCAULT, 1995, p. 237). 
 
 

Diante dessa lógica do pastorado, em especial, desse poder pastoral, podemos 
observar um introito a governamentalidade, já que, embora não seja um poder de tipo 
político, o poder pastoral propendia à vida dos indivíduos. 

Com a crise do poder pastoral, surgiram algumas questões basilares: “como se 
governar”, “como ser governado”, “como governar os outros”, “por quem devemos ser 
governados”, “como fazer para ser o melhor governador possível”, entre outras 
(FOUCAULT, 2008). 
 Assim, emerge outra racionalidade política: a razão de Estado. Nesse sentido, na 
formação do Estado Moderno há, portanto, uma mudança no objetivo do poder pastoral, 
pois, em vez de levar o rebanho à salvação, há um deslocamento no sentido dessa 
expressão, isto é, não mais salvar o rebanho e sim governar a população. Trata-se então 
de gerir a população no que concerne à saúde, à higiene, ao bem-estar, à mortalidade, à 
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natalidade, à segurança, à proteção. Essa nova configuração leva em consideração, 
sobretudo, o homem em sua dimensão global (população). 

No que se refere a estas relações de sujeito-cidadão, Nikolas Rose (1999, p. 43) 
exemplifica que: 

 
Os cidadãos de uma democracia liberal devem se regular a si próprios; os 
mecanismos de governo constroem-nos como participantes ativos em suas vidas. 
Não se pensa mais que o sujeito político seja motivado meramente por um cálculo 
de prazeres e de dores. O indivíduo não é mais, naquilo que concerne às 
autoridades, meramente o possuidor de capacidades físicas a serem organizadas 
e dominadas através da inculcação de padrões morais e hábitos comportamentais. 
 
 

Em vista disso, podemos depreender que esse processo de “regular a si próprio”, 
está intimamente atrelado as estratégias e as táticas de governamento das subjetividades 
(arte de governar), as quais atuam intestinando-se, de modo meticuloso, no processo de 
regulação da existência e da experiência das pessoas.   

Ademais, para governar, o Estado necessita das “forças estatais”: saúde, 
natalidade, higiene, segurança, previdência, mortalidade, etc. Coadunado a isso, 
necessita também de um custo político e econômico mínimo, de uma arte de governar 
com um número de conhecimentos objetivos da economia política, da sociedade, da 
demografia e toda uma série de conhecimento de processos disciplinares.  

No século XX, há uma mudança no desenvolvimento do liberalismo. 
Resumidamente, ele se desdobrou em duas vertentes: Ordoliberalismo; e, Liberalismo 
Norte-Americano. A primeira originou-se na Alemanha, no pós-guerra. A segunda foi 
arquiteta pelos economistas da Escola de Economia de Chicago, nos Estados Unidos. 
Essas duas vertentes do Liberalismo foram responsáveis por uma nova compreensão dos 
seus desenvolvimentos posteriores, isto é, engendraram o Liberalismo Tardio ou 
Neoliberalismo.   

Em linhas gerais, o Neoliberalismo intensifica e amplia a gestão governamental. Se 
para o liberalismo a liberdade econômica se dava na ordem da natureza, para o 
neoliberalismo (variante norte-americana), a liberdade econômica deve ser 
perpetuamente produzida, ampliada e ramificada.  

No contexto atual, impera os princípios do neoliberalismo norte-americano, em que 
visa ampliar a racionalidade do mercado, os esquemas de análise que ela sugere e, 
também, os critérios de decisão que sugere a domínios não tão somente, ou 
prioritariamente, econômicos. Nesse sentido, abarca-se a família e a natalidade, os 
processos de saúde e bem-estar, a delinquência e o sistema penal, doença mental e 
psiquiatria, etc.  

Gadelha (2009b, p. 174) exemplifica o neoliberalismo atual, da seguinte maneira:  
 

[...] toma por base a economia de mercado, bem como certas análises 
econômicas empreendidas tendo em vista a compreensão de seu funcionamento 
e de sua dinâmica, com o intuito de explicar relações e/ou fenômenos sociais não 
considerados, pelo menos em princípio, como genuinamente econômicos (ou seja, 
como costumeiramente relacionados às relações de mercado). Nesse sentido, 
temos duas novidades importantes nesse novo tipo de economia política: em 
primeiro lugar, observa-se um deslocamento mediante o qual o objeto de análise 
(e de governo) já não se restringe apenas ao Estado e aos processos econômicos, 
passando a ser propriamente a sociedade, quer dizer, as relações sociais, as 
sociabilidades, os comportamentos dos indivíduos etc.; em segundo, além de o 
mercado funcionar como chave de decifração (princípio de inteligibilidade) do que 
sucede à sociedade e ao comportamento dos indivíduos, ele mesmo generaliza-se 
em meio a ambos, constituindo-se como (se fosse a) substância ontológica do 
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‘ser’ social, a forma (e a lógica) mesma desde a qual, com a qual e na qual 
deveriam funcionar, desenvolver-se e transformar-se as relações e os fenômenos 
sociais, assim como os comportamentos de cada grupo e de cada indivíduo. 
 
 

Portanto, as ideias neoliberais retratam uma liberdade de comércio em que se tem 
competição, mas a ênfase está na produção, e na circulação dessa produção sem a total 
interferência do Estado. Logo, pelo discurso do neoliberalismo, todo sujeito é livre para 
fazer suas escolhas, e, para isso, o Estado deve ser mínimo, maximizando o poder 
econômico privado dos sujeitos. Sua ênfase está na competição e na meritocracia entre 
as coisas e as pessoas, alicerçado por uma demanda de direitos dos sujeitos de possuir e 
consumir, pela instauração nos sujeitos de um desejo por esse direito.  

Ademais, no neoliberalismo, a liberdade do indivíduo é uma condição para a sua 
sujeição. Em outras palavras, o exercício da autoridade implica uma existência de um livre 
indivíduo de desejo, necessidades, escolhas, interesses, hobbies e direitos. Entrementes, 
a sujeição deste é uma condição para a sua liberdade. Ora, “agir livremente” requer do 
indivíduo que ele esteja moldado, resignado, esquadrinhado e norteado, segundo os 
princípios de um Estado Neoliberal, para que, assim, possa exercer com primor a sua 
liberdade.   
 A título de exemplo, no âmbito escolar há certas práticas disciplinares que 
evidenciam os processos de sujeição, conforme descritos no parágrafo supra debatido. 
Na escola defendem a figura de um aluno livre, com liberdade para agir, falar, produzir 
conhecimentos etc., todavia, é uma liberdade regulada, ou seja, cada subjetividade é 
ponto de passagem de preceitos e jogos de poder. 

Além disso, o discurso pedagógico se volta para um tipo de aluno responsável, 
autônomo. Este, por sua vez, tem a função de adaptar-se a vida escolar. Em síntese, no 
final das contas, o aluno será responsabilizado pelo seu sucesso ou fracasso diante de 
avaliações internas ou externas, será punido por casos de indisciplina ou delinquência 
perante as leis da escola (prescritas ou veladas), será excluído por uma possível forma de 
ser, de agir e pensar. 
 Precipuamente, as diversas práticas neoliberais, as quais regulam as relações 
sociais, são “práticas de liberdade”, num sentido em que elas ininterruptamente atrelam e 
desatrelam sujeição e subjetivação, dominação e fabricação de subjetividades, conforme 
os ditames das instituições neoliberais (VEIGA-NETO, 1999). 

Nesse contexto, por um lado, elas concatenam-se, consultam-se, negociam-se, 
criam-se parcerias ou ainda conferem poder umas as outras, intensificando modos de 
agenciamento, liberdade de escolhas dos indivíduos (consumidores, profissionais, 
famílias em geral, grupos e sociedades). Por outro, engendram normas de conduta, 
modelos, formas de exames, condições, indicadores de desempenho, controles de 
qualidade, padrões práticos para monitorar, mensurar e calcular o desempenho dessas 
várias instituições neoliberais.  

Rose (1999) afirma que o neoliberalismo cria e coloca em prática novas estratégias 
de governamento constantemente. Toda esta transformação segue-se em termos de 
capital, constituindo novas relações de poder. Na esfera do mercado livre, pode-se 
observar que as relações entre cidadãos e experts não são instituídas, nem mesmo 
reguladas a partir de coerção, mas sim por atos de escolha.  

Resumidamente, no Estado Neoliberal, há a invenção de novas táticas, estratégias 
e novos dispositivos que colocam o Estado sob uma nova lógica. Por exemplo, ou há a 
privatização das atividades estatais (lucrativas), ou há a submissão das atividades (não 
lucrativas) à logica empresarial (VEIGA-NETO, 1999). 
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No âmbito da escola, Rose (1999) explica que o funcionamento desta instituição 
segue o do mercado, ou melhor, uma noção de compradores. Nesse sentido, existe uma 
relação na própria escola de competição no mercado de alunos e de funcionamento da 
escola segundo uma lógica de empresa. Ademais, as avaliações externas seguem 
preceitos estabelecidos por organizações econômicas e, por trás disso, há ainda a 
comercialização de kits educacionais (privatização de material didático); há a 
meritocracia141 (tão louvável no neoliberalismo) que entre alunos, professores e escolas 
torna-se um imperativo; há a vendagem de soluções educacionais de todos os tipos, um 
exemplo é a própria formação docente que se centra em cursos baseados em modelos de 
racionalidade técnica, nomeadamente teóricos, e de curta duração (sem continuidade); 
enfim, na esfera da Educação Mineira, há uma “bonificação” dada ao sujeitos-professores, 
desde que a “meta” (resultados diante o IDEB) seja atingida.  

Podemos analisar que o discurso meritocrático defendido na escola, de acordo com 
os parâmetros da lógica capitalista neoliberal, defende uma educação competente, eficaz, 
útil ao mercado, gerida de modo a obter melhores resultados com menores custos, 
culminando na formação de pessoas com competências e habilidades apropriadas para 
exercer atividades produtivas, conforme a lógica e as demandas diversificadas do capital 
(mercado de trabalho).  

É necessário enfatizarmos que este modelo de gestão neoliberal da educação 
brasileira, segue determinadas exigências da mundialização da economia. Em outras 
palavras, nossa educação, em especial, nosso modelo de avaliação em larga escala, tem 
a necessidade de adequação às novas demandas do sistema capitalista, para tanto, é 
subsidiada por agências multilaterais, tais como: Banco Mundial; Fundo Monetário 
Internacional; Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura; Organização Mundial 
do Comércio; dentre outras, os quais possam interferir nas políticas econômicas e sociais 
do país.  

Portanto, o sistema avaliativo em larga escala, tão veiculado pela política 
educacional brasileira, costuma classificar e mensurar os sujeitos-alunos diante de notas 
que são apresentadas nos exames escolares. Por consequência, faz o mesmo com as 
escolas e com as regionais de ensino. Isso evidencia explicitamente os princípios de uma 
meritocracia. 

Numa esfera da sala de aula, as avaliações servem para mostrar que existem 
sujeitos-alunos que não atingem o produto final, a média, ou a nota máxima. Além de 
hierarquizar, padronizar medidas, conceituar e publicar os alunos em listas 
classificatórias. Numa esfera municipal, regional ou estadual, serve para mostrar quais 
municípios, regiões ou estados possuem melhores resultados nas avaliações externas. 
Esses resultados são traduzidos em discursos como “educação de qualidade” ou 
“educação ruim”, em “educação modelo”, etc. Ora, o Dia “D” em MG, assim como as 
avaliações externas criadas e adotadas pela SEEMG, exibe mais uma das facetas desse 
tipo de governamentalidade neoliberal.  

 
METODOLOGIA 

 
141 O termo meritocracia vem da palavra “Mérito”. Esta palavra vem do latim meritum e significa tanto ganho 
ou lucro quanto pena ou castigo. Dessa maneira, “ter mérito” é aquele que é merecedor, ter mérito 
pressupõe ser digno de recompensa, de elogio, de prêmio, de estima, de apreço, de visibilidade. Então, 
meritocracia é, basilarmente, um conjunto de valores que indicam as posições dos indivíduos diante da 
sociedade, em consequência de algum mérito atingido. Contudo, é mais um dos dispositivos da 
governamentalidade neoliberal, em que busca critérios de hierarquização social que, por sua vez, são meios 
de controlar, segregar, vigiar e punir os indivíduos, é também um modo de produzir a concorrência 
exacerbada, o sucesso ou o fracasso.  
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 Para produzir nossas estratégias discursivas diante dos discursos presentes nos 
documentos do Dia “D”, tomamos como referência/inspiração as propostas de análise de 
discurso pautadas nas ideias de Michel Foucault. 

Compreendemos que os discursos políticos e educacionais se constituem por uma 
rede de fios discursivos que se entrecruzam, emaranham, interpenetram e 
transversalizam, de tal maneira que toda a tessitura se torna impossível de desintrincar 
e/ou desfiar ao se pinçar um só fio, com vistas de que ele se abstraia da trama do tecido.  

Desse modo, entendendo que cada discurso resulta do atravessamento com outros 
discursos, e, embora os conceitos de transparência e unidade (escolar) sejam uma 
quimera, analisamos que para problematizar os conflitos e as tensões presentes nas 
políticas educacionais da Educação em Minas Gerais, basicamente, devemos cruzar tais 
discursos com os microdispositivos disciplinares que vão se configurando como poder-
saber, e, por consequência, que vão emergindo e instituindo as obrigações e práticas no 
cotidiano das unidades escolares, das Superintendências Regionais de Ensino (SRE) e 
da própria Secretaria de Educação (SEE).  

Em vista disso, este artigo se fundamenta numa abordagem qualitativa, o qual se 
assumem as propostas de análise do discurso foucaultiana, diante do principal documento 
oficial atinente à organização do Dia “D”: o Guia para organização do Dia “D” (“Guia de 
orientação para a reorganização e implementação do Plano de Intervenção Pedagógica - 
2010/2011”). Juntamente com esse documento, analisaremos do mesmo modo, os 
discursos referentes ao Dia “D”, em especial, presentes no documento: “Guia de revisão e 
reorganização do Plano de Intervenção Pedagógica - 2013” (este é uma continuidade do 
documento produzido em 2010/2011). 

 
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
 

Analisando os dois documentos que compõem o corpus em questão: o “Guia de 
reorganização e implementação do plano de intervenção pedagógica 2010–2011” e o 
“Guia de revisão e reorganização do plano de intervenção pedagógica 2013”.  

Defendemos que a análise de discurso, assumida neste artigo, visa à compreensão 
dos modos de (re)construção e produção de sentidos no documento aludido, isto é, 
analisar quais os discursos/enunciados que o Dia “D” evocam. 

Nessa linha de pensamento, utilizaremos dos processos de desconstrução sob a 
égide foucaultiana que, de acordo com Mascia (2002, p. 40), objetiva “[...] expor aquilo 
que o texto tenta esconder: os paradoxos, as contradições e as incoerências, pois a 
desconstrução não tem a finalidade de demonstrar o que o esquema argumentativo de 
um texto é falso ou errado; ela não disputa a verdade.” 

Por consequência, não ousaremos proferir “o que é verdadeiro” ou “o que não é 
verdadeiro”. Nossa proposta é articular, problematizar e analisar criticamente os discursos 
presentes nesses “guias”, para com isso, construir outros significados e sentidos sobre o 
Dia “D”, em especial, fazendo uso da governamentalidade como ferramenta de análise. 
Intentamos descortinar, desvelar, desintrincar os jogos estratégicos de poder-saber 
presentes nesse documento. Somente assim é possível compreender como se dá esse 
jogo político, que é o Dia “D” da Educação Mineira.  

De modo apriorístico, analisamos que o Dia “D” da Educação Mineira possui uma 
função governamental-pastoral, já que tem como objetivo a construção de um sujeito de 
consciência (voltado para os resultados, para os índices). Além disso, a figura do sujeito 
político (Governador de MG) por detrás da produção dos documentos atinentes ao Dia “D” 
emerge tal qual a figura do “pastor”, quer dizer, daquele que guia o rebanho. Mas, não é 
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guiar o rebanho no sentido da “salvação”, pelo contrário, trata-se de guiar no sentido dos 
resultados, dos melhores índices no IDEB, no PROALFA. Afinal, o pastor também é um 
ser político, visto que não guia seu rebanho tão somente por “bondade”, mas o faz 
buscando sua própria “salvação”, ora, o faz por um cargo político melhor.  

Tal como a jogada política explicitada no parágrafo anterior, sob a égide do slogan 
“tornar a educação de Minas Gerais referência em todo o Brasil” (SEEMG, 2010, p. 5), 
temos em voga, um discurso que propende para a formação de uma potência de Estado, 
de tal modo que, por um lado, mantenha a Educação Mineira sob uma determinada 
ordem, disciplina, controle e, por outro lado, apresente um arquétipo de educação que 
possa ser assumido como modelo numa esfera nacional. Um modelo baseado em 
resultados, em índices, em méritos. 

Nesse contexto, pode-se observar que o Dia “D” da Educação Mineira é, 
basicamente, conduzido por um guia que subsidia todo o processo, indicando os passos 
necessários para organizar e desenvolver o planejamento das ações que acontecem 
nesse dia especial, medidas que orientam todas as demais ações dessa operação de 
“guerra” evidenciada. Esse guia é dividido em sete partes, as quais observam a 
apresentação, os papéis das instâncias regionais e a equipe da escola, além de orientar a 
implantação do Programa de Intervenção Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo 
(PIP/ATC), bem como acompanhá-lo, sendo esta uma tarefa conjunta entre SEE, SRE e 
Escolas, em que vale a máxima “toda escola pode e tem que fazer a diferença” (SEEMG, 
2010, p. 22), máxima esta que é sumariamente o mote basilar de campanha para as 
unidades escolares. 

Vale dizer que “fazer a diferença” é obter melhores resultados, isto é, não é o 
escopo do Dia “D” focar nas necessidades dos alunos, professores e/ou das escolas 
objetivando uma educação de qualidade. Ora, o objetivo principal é que as escolas 
mineiras atinjam os melhores índices frente às provas municipais, estaduais e federais, 
eis o compromisso da Educação Mineira. 

Segundo o guia do Dia “D”, outro compromisso da Educação Mineira é a 
“comparação entre alunos de uma mesma realidade socioeconômica” (SEEMG, 2010, p. 
5). Quando se fala em comparação, isso nos remete ao discurso dos resultados, da 
mensuração e da comparação de “notas escolares”, da quantificação do indivíduo em 
números. Esta é outra faceta do Dia “D”, por meio do PIP. Encontrar sujeitos-alunos com 
defasagem de aprendizagem (cognitiva, emocional, etc.), ou mais precisamente, corrigir e 
normatizar os alunos com defasagem de resultado, ou seja, que estejam abaixo dos 
índices exigidos (IDEB, PROALFA, SIMAVE) nas avaliações em larga escala.  

Conforme esta “ordem de discurso”, as desigualdades entre os homens são 
entendidas como efeitos naturais das circunstâncias as quais estão inseridos 
(características socioeconômicas, recursos locais, relações custo/benefício, etc.). Ora, um 
modelo educacional pautado nesse molde, se volta para dois tipos de “diferença”. 

Por um lado, o termo “diferença” (ser diferente) está radicado nas diferenças 
econômicas, sociais, biológicas, entre outras, os quais evidenciam que cada indivíduo é 
um ser singular. Por outro lado, “diferença” (fazer diferente) é análogo a ter eficiência, ter 
qualidade, ser melhor. Este discurso está enraizado no pensamento neoliberal, uma vez 
que “fazer a diferença” está intrinsecamente coadunada a qualidade do sistema 
educacional (ideia de resultados, de produtividade). Portanto, traz uma ideia de eficiência, 
eficácia e efetividade. Afinal, há no interior da escola, entre escolas, entre SRE’s e entre 
estados (no Brasil), uma oportunidade para “todos” os sujeitos-alunos, sujeitos-
professores, sujeitos-diretores, etc., concorrerem, todavia, apenas os “melhores” terão 
visibilidade, terão mérito.  

E os melhores, portanto, são (e continuarão a ser nesse contexto neoliberal) 
escolhidos por intermédio de avaliação. É claramente possível analisar criticamente que 
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as avaliações, comumente, colocam em funcionamento um poder que leva, instiga, 
segrega e fabrica, de maneira muito peculiar, os sujeitos a qual se avalia. Assim sendo, 
as práticas avaliativas têm como escopo modificar certos comportamentos dos sujeitos-
alunos, tornando-os sujeitos confiantes no mérito, na eficácia dos resultados, e, 
sobretudo, colocando-os na posição de responsáveis (ao lado dos sujeitos-professores) 
pela “melhoria da qualidade da educação”, ou melhor, pela continuidade da política de 
resultados. Destarte, essa forma de governamento neoliberal responsabiliza os sujeitos 
individualmente pelos resultados.  

A figura seguinte ilustra um duplo aspecto. Primeiro, mostra o suposto foco da 
Educação Mineira (sujeito-aluno), assim como, as relações que se deslocam do micro 
(sujeito-aluno) ao macro (SEE). Segundo, é possível analisar que os sujeitos-alunos, os 
sujeitos-professores, os sujeitos-diretores, fundamentalmente, respondem pelos 
resultados das avaliações, pelas estatísticas, pelos índices. O Dia “D” pode ser visto, do 
mesmo modo, como um meio de comprometimento em direção à melhoria, a eficiência, a 
eficácia, corroborando para um discurso meritocrático. A título de elucidação, basta 
analisarmos acuradamente os slogans pertencentes ao documento do Dia “D”: “Professor, 
seja eficaz em sua prática na sala de aula” (SEEMG, 2010, p. 20, grifo nosso); “Professor, 
conheça e entenda os resultados das avaliações externas” (Idem, Ibidem, p. 20, grifo 
nosso). Ora, segundo esse discurso, ser eficaz em sala de aula é buscar resultados, e, 
por sua vez, atingir a “meta” não é visar à aprendizagem do aluno, mas, antes de tudo, 
fazer com que eles atinjam resultados satisfatórios nas avaliações externas (princípio 
meritocrático).   

 

 
Figura 1 – “Meta” da Educação Mineira 

Fonte: SEEMG (2010, p. 10). 

 
Nessa perspectiva, o Dia “D” hipoteticamente serve como diagnóstico para se 

avaliar os sujeitos-alunos que precisam estar ao menos na “média” do IDEB, aqueles que 
precisam de “intervenção” (PIP) para atingirem bons “resultados”. É imprescindível avaliar 
“quem merece” (princípio da meritocracia). Para isso, arquitetaram os indicadores de 
desempenho (IDEB, PROEB, SAEB, etc.), as políticas de resultados, os jogos 
estratégicos de poder-saber (Dia “D”), os discursos de equidade (“nenhum aluno a 
menos”), os discursos da “diferença” (“a escola tem que fazer diferença”). Supostamente 
(ou precisamente) o Dia “D” é, igualmente, um jogo estratégico, um jogo político no bojo 
da Educação Mineira.  



314 

 

Esse jogo político intenta a produção de verdades e, para solidifica-las, é precípuo 
algum material empírico como prova, como meio de consolidação. É nesse sentido que a 
SEEMG faz uso das avaliações externas e internas e, por consequência, das estatísticas 
e indicadores correspondentes aos resultados dessas avaliações, como um modo de 
alavancar um determinado discurso político, tal como o enunciado “Tornar a educação de 
MG referência em todo o Brasil”, ou mesmo, meio de visibilizar uma determinada forma de 
governamento.  

Consequentemente, tal prática disciplinar (PIP) é, essencialmente, uma maneira de 
arrolar os “normais” (aqueles que obtêm índices satisfatórios nas avaliações), 
segregando-os dos considerados “anormais” (aqueles que apresentam defasagens em 
relação às capacidades e competências diante das avaliações). O PIP, nessa perspectiva, 
é um arranjo inventariado para, exatamente, colocar em ação a “norma”, separando e 
distinguindo os sujeitos-alunos em termos de resultados.   

Foucault (2011, 1997) depreende que qualquer que seja o processo avaliativo, este 
se engranza a um conjunto de técnicas e punições que padronizam (normatizam), 
exercendo um poder que permite as classificações e punições (conforme a proposta do 
PIP).  

Para tanto, o Dia “D” da Educação Mineira utiliza professores, alunos e toda 
comunidade escolar para ser o front de uma batalha político-partidária que procura tornar 
Minas Gerais referência em Educação para todo Brasil. Essa ação pode transformar 
(eleger) o principal comandante dessa operação de guerra (o governador do estado) em 
chefe de Estado da nação. Ou apresentar, discursivamente, Minas Gerais e suas escolas 
como um mercado competitivo, vivo e eficiente a fim de apresentá-lo como um estado 
capaz e central (regionalmente) no desenvolvimento de políticas educacionais. Portanto, 
agregador de forças estratégicas do jogo de poder-saber, visto por uma perspectiva em 
que fazer a prática da escola, exige que 

 
[...] as escolas individuais e outros estabelecimentos educacionais ajam cada vez 
mais de acordo com uma espécie de lógica do “mercado” competitivo, no interior 
de um sistema inventado de formas institucionais e práticas. Por um lado, elas 
ainda funcionam num quadro estabelecido pelo governo central, [...] num currículo 
nacional obrigatório, a testagem periódica dos alunos, a aprovação governamental 
do sistema e da conduta administrativa das escolas, [...] publicação obrigatória dos 
resultados das escolas, e assim por diante (PETERS, 2008, p. 220). 
 
 

Nesse viés, o fazer escolar é apresentado como uma competição, o que justifica a 
afirmação do governo mineiro, em sua posição neoliberal, de que “toda a escola pode e 
tem que fazer diferença” (SEEMG, 2010, p. 22), diferença constituída em um pacto de 
metas realizado ano a ano, solenemente, com cada gestor escolar, propondo a 
excelência, a inovação, a melhoria do desempenho e de habilidades cada vez mais altas, 
para cada unidade escolar. 

 Indubitavelmente, há indícios de meritocracia, de uma ordem gerida pela 
organização da produção, da tecnologia, da estrutura social, pelo viés da eficácia, do 
mérito, da medida, da utilidade, da produtividade. 

Como exemplo, as figuras, a seguir, exemplificam nosso debate acerca da 
produtividade, das metas atingidas e da mensuração de resultados: 
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Figura 2 – Resultados do PIP entre 2007 e 2009 

Fonte: SEEMG (2010, p. 7). 
 
 

 
Figura 3 – IDEB da Educação Mineira entre os anos de 2005 e 2009 

Fonte: SEEMG (2010, p. 8). 
 
 

A figura 2 explana como o PIP foi precípuo para uma melhoria nos resultados das 
avaliações externas do PROALFA, entre os anos de 2007 e 2009. Já a figura 3, ilustra 
que MG apresentou crescimento em relação ao IDEB nacional, entre os anos de 2005 e 
2009. 

Segundo a SEEMG (2010, p. 7), a Educação Mineira 
 
[...] apresentou um crescimento de 18,4%, passando de 4,9 em 2007 para 5,8 em 
2009, o que garantiu o 1º lugar nos Anos Iniciais, tendo atingido a meta para 2011. 
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o Estado ultrapassou a meta para 2011 
(4,0) e no Ensino Médio alcançamos a meta para 2009 (3,6).  
 
 

Ball (2004) defende que uma Educação que se baseia em metas, segundo uma 
lógica de mercado (estatísticas, índices, quantificações), está, de fato, corroborando para 
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a consolidação de uma “política de resultados”. Em conformidade a esta política, inscreve-
se a lógica do capital e os mecanismos neoliberais de controle, tais como a 
“responsabilização” (sujeitos-alunos, sujeitos-professores, sujeitos-diretores), a “prestação 
de contas” (resultados nas avaliações externas) e a “midiatização dos resultados” por 
meio de propaganda e de pronunciamentos oficiais.  

Nessa concepção, o próprio documento referência do Dia “D” (SEEMG, 2010) usou 
de gráficos do IDEB e do PROALFA, como meio de articular e veicular um discurso 
político, como modo de demonstração de que a Educação Mineira está dentre as 
melhores do país e isso se deve a forma de governamento neoliberal do Estado. 

Em resumo, discernimos que a função de classificar o sujeito-aluno por meio da 
aplicação de um instrumento como a avaliação em larga escala, não tem sido uma 
medida considerada correta. Afinal, esse tipo de instrumento induz o sujeito-professor ao 
acerto ou ao erro. A escola, por sua vez, acaba por promover os sujeitos-alunos que 
atingem êxito nesse sistema avaliativo (medalhas, acréscimos de pontos, propagandas, 
premiações, etc.).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este artigo mostra que a Educação Mineira, a cada ano, a cada momento, e, 

mormente, em cada ato e/ou atitude dos sujeitos que permeiam a Educação em Minas 
Gerais, engendra certas construções discursivas de assujeitamento, de poder pastoral, de 
manobras políticas sobre as instituições escolares, estatísticas para as políticas sociais, 
os financiamentos internacionais, os investimentos por controladores externos. Em suma, 
evidencia e corrobora para a consolidação de uma Educação atravessada pelos discursos 
e práticas defendidos por uma governamentalidade neoliberal. 

Dessa maneira, analisamos que a aplicação de avaliações em larga escala, tal 
como a mensuração dos seus resultados, no âmbito da Educação Mineira, é uma prática 
que se reduz a uma função disciplinadora, de assujeitamento, de controle, em que a 
“meta” é a classificação quantitativa dos sujeitos-alunos, dos sujeitos-professores, das 
escolas, das SRE’s. Essa prática é uma meritocracia instaurada, uma vez que as 
avaliações em larga escala servem para estabelecer uma política de resultados entre 
escolas, entre SRE’s, entre Estados, Regiões, etc., engendrando hierarquias. E, por 
detrás desse “cortinamento” estatístico, temos os jogos estratégicos de poder-saber, os 
discursos politizados, as campanhas políticas, o poder pastoral exercido pelo Governador. 

Portanto, constatamos que o Dia “D” da Educação Mineira possui uma função 
governamental-pastoral, visto que tem como finalidade a construção de um sujeito de 
consciência, que está voltado para os resultados das avaliações externas e para os 
índices do PROALFA, IDEB, etc. Ademais, a figura do sujeito político (Governador de MG) 
por detrás da produção dos documentos atinentes ao Dia “D”, emerge tal qual a figura do 
“pastor”. Em outros termos, daquele que sujeito que guia o rebanho. Entrementes, não é 
guiar o rebanho no sentido da “salvação”, como defendido pelo poder pastoral, pelo 
contrário, trata-se de guiar no sentido dos resultados, dos melhores índices no IDEB, no 
PROALFA. 
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Resumo: Este estudo faz parte de um projeto realizado pelo PIBID em um CMEI (Centro 
Municipal de Educação Infantil) na cidade de Francisco Beltrão/PR, o qual adotou a 
pedagogia desenvolvida por Maria Montessori. A pedagogia Montessoriana tem como 
foco principal a autonomia da criança que com sua curiosidade natural, explora e da mais 
abertura a sua necessidade de aprender se estiver um ambiente adequado e estimulante 
a sua disposição. Para complementar a linha pedagógica do método, Maria Montessori 
desenvolveu seu próprio material didático. Este tem a função de ajudar a criança no seu 
processo de aprendizagem, partindo de uma situação concreta até a completa abstração 
do que foi aprendido.  
  
Palavras-chave: Pedagogia Montessoriana; Educação Infantil; PIBID; Maria Montessori;  
  
INTRODUÇÃO  

  
O presente estudo faz parte de um projeto realizado pelo PIBID em um CMEI do 

município de Francisco Beltrão PR que tem a finalidade de expor, brevemente o que é a 
pedagogia Montessoriana, bem como seu material didático, e a forma que este método 
vem sendo implantado no centro municipal de educação infantil, sendo que as pibidianas 
vem acompanhando assiduamente algumas experiências realizadas na instituição que 
contempla o  método Montessoriano desde meados de 2018.   

Maria Montessori foi uma médica, pedagoga e pesquisadora italiana, nascida na 
cidade Chiaravalle no ano de 1870 falecendo aos 82 anos, foi à criadora do método 
Montessoriano que revolucionou o ensino na educação infantil. A sua pedagogia tem 
como foco principal a autonomia da criança que com sua curiosidade natural, explora e 
dá mais abertura à sua necessidade de aprender, se estiver um ambiente adequado e 
estimulante a sua disposição, sendo que a infância a seu ver é a fase mais crítica na 
evolução do individuo, é o período durante o qual é projetada toda a base para o 
desenvolvimento futuro ( RÖHRS, 2010).   

A perspectiva educacional de Montessori, conforme explicita Angoti (2006, p. 104) 
“sustentase na pedagogia científica, fundamentada na educação sensorial e 
implementada sobre os princípios do método experimental”. Sua pedagogia considera 
que a infância era uma continuação do ato da criação, a criança verdadeira, nesta 
perspectiva é a prova viva e permanente deste processo.   
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A PEDAGOGIA MONTESSORIANA  
  

Através das suas experiências e observações, ela vê na fé, na esperança e na 
confiança os meios mais eficazes de ensiná-la à ser independente e autoconfiante, e para 
que isso seja possível, é imprescindível deixar a natureza agir o mais livremente possível. 
O seu procedimento pedagógico tem como característica fundamental dar igual 
importância ao desenvolvimento interno e ao desenvolvimento externo da criança 
organizados de forma a se complementarem (RÖHRS, 2010).   

Para Montessori, cada criança é vista como um indivíduo único, sendo incentivada 
a explorar um ambiente adequado é motivador, o qual possibilita a criança educar os 
sentidos sensoriais e a despertar para vida intelectual bem como para a vida pratica. 
Röhrs (2010) assinala que o currículo Montessoriano serve de base para a estrutura do 
ambiente e a construção de estratégias utilizadas diariamente, para que cada criança 
possa construir e desenvolver suas habilidades e competências.  

Para tanto, desenvolveu um currículo especifico dividido em dois níveis o qual 
Maria Montessori deu o nome de nido que segundo a autora vem de ninho que remete a 
ideia de aconchego e segurança. (ALDEIA MONTESSORI, s/a) A divisão segue conforme 
tabela abaixo:   

   
Tabela 1: Nido I  

!° ETAPA   2° ETAPA   

04 aos 12 meses   12 aos 17 meses  

   

Tabela 2: Nido II  

1° ETAPA  Nível B   

18 aos 24 meses  24 aos 36 meses   

   

Sendo que todas as fases são compreendidas nos seguintes aspectos: Sócio 
emocional, senso moto perceptivo, vida pratica, desenvolvimento da linguagem. O 
currículo foi estruturado para o desenvolvimento de habilidades cognitivas para 
matemática, linguagem e ciência o método tem atividades para chamar atenção da 
criança para o aprendizado, cada uma delas conta com material especifico desenvolvido 
de forma cientifica (ALDEIA MONTESSORI, s/a).  

Além das habilidades cognitivas este método também desenvolve aspectos não 
cognitivos, de suma importância para a vida adulta, sendo eles a curiosidade, a 
persistência e o caráter. A curiosidade é exercida porque de acordo com Montessori a 
criança tem liberdade para escolher a sua atividade dentro de certos parâmetros, esta 
liberdade proporciona à criança desenvolver-se orientada pela vontade de aprender. A 
persistência porque toda atividade Montessori tem começo, meio e fim a criança tem que 
trabalhar por horas a fio ou ate dias para exercer com precisão esta atividade, adquirindo 
a persistência necessária para aprender a realizar tarefas complexas.  

O caráter se refere a capacidade de encarar a realidade de forma objetiva, bem 
como tomar decisões racionais para altera-la, a criança na perspectiva de Montessori 
está sempre exposta ao fracasso como não terminar uma atividade e aprender 
naturalmente que errar é um passo importante para o aprendizado, dessa forma propicia 
autonomia para escolher e executar suas atividades e a criança aprende que seu 
fracasso e sucesso são resultantes de suas escolhas. O método também desenvolve o 
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auto aprendizado no qual a criança aprende a aprender, tendo em vista que o 
aprendizado é fruto da iniciativa da própria criança e não do professor.  

Pelo currículo da vida pratica, a criança é incentivada a descobrir e explorar de 
acordo com seu nível de desenvolvimento responsável e independente dando 
possibilidade de fazer aquilo que o adulto faz, e não a deixa fazer, e que são movimentos 
riquíssimos desde o trabalho do lavar que é um preparo da mão para escrita, o trabalho 
do varrer que também é um trabalho de equilíbrio e de coordenação motora.   

De acordo com Röhrs (2010) no ambiente Montessoriano o adulto nunca fará para 
a criança aquilo que ela seja capaz de realizar sozinha, pois a mesma se desenvolve 
através do movimento e pelo trabalho, o corpo é empregado à serviço da mente.   

Os momentos práticos são elaborados criteriosamente, com muito zelo – bem 
como todas as áreas do currículo Montessoriano respeitando as pequenas, sequenciais e 
crescentes demonstrações de interação com a atividade que conduzem à criança a 
experiência de todo o processo com êxito. Quando opta por repetir a atividade, 
familiariza-se com a maneira de executá-la e ganha agilidade e compreensão da 
sequência que a instiga a crescer como ser humano. A temática da vida prática inclui 
circulação cuidadosa e graciosa no ambiente onde a criança se encontra, cuidar de si 
mesma e de seu habitat e agir de forma gentil e educada com as demais crianças e 
adultos.   

Em 1907 Montessori foi convidada para administrar uma escola no bairro de San 
Lorenzo, em Roma, e lá encontrou crianças de idades diversificadas em um único 
ambiente para trabalhar, e diante da dificuldade para dar aula, se obrigou a desenvolver 
novas estratégias de atuação, o que há levou a oferecer atividades diferenciadas e isso a 
colocou em observação e adaptações o que gerou um novo modelo de escola.      

Montessori foi à criadora da sala agrupada, que foi geradora de um cotidiano 
escolar, apoiado em pesquisas contou com a dedicação e criatividade de uma educadora 
que propagou as novas faces da infância e da adolescência bem como suas relações de 
ensino e aprendizagem (ANTUNES, 2005). Dessa forma, uma sala de aula 
Montessoriana, principalmente no que se refere à educação infantil, é composta por 
várias prateleiras com materiais diferentes, pensados para o desenvolvimento de 
determinadas habilidades e conhecimentos.   

A partir do estudo do comportamento e da psicologia infantil nas diferentes fases 
da criança, Montessori em seu método pedagógico científico, estabeleceu períodos do 
desenvolvimento humano (ANTUNES, 2005).   

O primeiro período inicia desde o nascimento aos seis anos de idade e é 
subdividido em mente absorvente inconsciente (de zero a três anos) e mente absorvente 
consciente (de três a seis anos). A mente absorvente inconsciente refere-se à fase na 
qual a criança absorve inconscientemente tudo o que está no ambiente.  

  
Tal período é de caráter criativo e constitutivo; sobre ele constituir-se-á a psique 
da criança. Nessa fase, a criança construirá a linguagem e absorverá a língua 
materna, hábitos, costumes, memória, compreensão, raciocínio, sentimento 
religioso etc. (ANTUNES, 2005 p.34)  

  

A mente absorvente consciente é a fase na qual a criança atua sobre o ambiente 
para se desenvolver e construir novas aprendizagens.  

O segundo período, compreendido entre os seis aos doze anos de idade, 
denominado de período intermediário, é marcado por mudanças físicas e psicológicas. 
Fase em que a criança está desenvolvendo sua consciência moral e busca maior 
participação em atividades coletivas, desenvolvendo sua sociabilidade. O terceiro período 
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(entre os doze e quinze anos) é marcado pela puberdade e pela adolescência (quinze a 
dezoito anos).   

Maria Montessori desenvolveu seu material didático a fim de contemplar o método 
Montessoriano para que o mesmo possa auxiliar o desenvolvimento da criança, onde a 
mesma partindo de uma situação concreta tenha a abstração completa do que foi 
aprendido (RÖHRS, 2010). Montessori desenvolveu materiais capazes de contemplar as 
crianças de forma integral, por exemplo os materiais da vida prática, que tem por objetivo 
estimular a criança a se desenvolver através de atividades do dia a dia, como varrer, 
lavar louças, limpar vidros, entre outras atividades. Todos os materiais são adaptados às 
crianças, como móveis da altura delas, vassouras e rodos pequenos etc. Há ainda o 
material sensorial, para desenvolver atividades com objetivo de estimular os cinco 
sentidos (visão, olfato, audição, tato e paladar); material de linguagem, destinados a 
lecto-escrita; material matemático destinado à educação matemática e material de 
educação cósmica, que contempla geografia, história, artes, música, biologia e botânica 
(FARIA, et al, 2012).  

A autora tinha como objetivo através de seu material multissensorial fazer com que 
a criança sinta-se estimulada e desperte o desejo pela aprendizagem. Esse processo 
deverá acontecer não somente pelo material, mas também pelo ambiente.  

  
Os materiais devem ser usados de forma individualizada, porém isso não exclui a 
possibilidade do mesmo ser utilizado em grupos, mas somente um grupo de cada 
vez, ou seja, as demais crianças deveram esperar e respeitar a vez do outro. 
Sendo assim, esse material desenvolve na criança um senso de respeito, 
responsabilidade e cuidado, já que o mesmo é único em sala de aula para que 
tenha um grande valor aos olhos dos alunos. (ARAUJO & ARAUJO, 2007, p. 
125).  

  
Ainda os autores destacam que classe deve ter sempre objetos, brinquedos e 

livros estimulantes, para que capacitem no interior da criança impulsos irresistíveis de ser 
ativa, de aprender e de se familiarizar com o mundo do adulto. Embora possam 
proporcionar distrações no seu manejo, e ser usados como jogos recreativos, os 
materiais devem ter sempre como razão de ser um potencial para ajudar no estudo.   

 
  

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CMEI 

  
Em 2018 no Centro Municipal de Educação Infantil, localizado no município de 

Francisco Beltrão teve início a implantação do método Montessoriano, sendo 
implementadas algumas atividades referentes ao mesmo. A instituição conta com uma 
sala de atividades Montessoriana onde as crianças em horários determinados 
desenvolvem seus trabalhos.  

O material fica organizado em estantes por temas, a criança escolhe com o qual 
deseja trabalhar e acomoda-se em mesas adequadas com tamanhos ideais para crianças 
ou até mesmo em tapetes pequenos que tem a função de delimitar o espaço a ser 
ocupado. As tarefas podem ser desenvolvidas em grupos ou de forma individual, ou seja, 
da melhor maneira em que a criança desejar e quando necessário sob a orientação do 
professor.   

Seguem-se imagens da sala de atividades Montessoriana no Centro Municipal de 
Educação Infantil, lembrando de que a mesma encontra-se, ainda, em adaptação (tanto 
de espaço quanto de materiais): 
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Figura 1: cozinha para lavar louças 

                 
Figura 2: armário das fantasias 
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Figura 3: mesa para pintura com tintas  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Figura 4: prateleira com as atividades  

 
       
      Figura 5: Circuito aramado sensorial        
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Figura 6: quebra cabeça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: acervo dos autores (2019)   
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 Na instituição, o material ainda não está presente em todas as salas de aula, visto 
que o método está em fase de implantação. No decorrer deste ano letivo, o material 
Montessoriano deverá ser implantado em todas as salas de aula para assim poder 
contemplar um maior número de aluno.  

O CMEI segue uma rotina diária, planejada pela equipe pedagógica a fim de 
organizar e contemplar todas as turmas da melhor forma possível, e desse modo todas 
as professoras pedagogas devem seguir os horários propostos para que todas as 
atividades sejam efetivadas. Dessa forma, o CMEI tem um cronograma de horários 
planejados que contempla desde a chegada das crianças até a saída.   

Na sala em que as pibidianas atuam os horários estão organizados da seguinte 
forma: das 07:30 as 8h é o horário do café da manhã, das 8h às 8:30min as crianças 
assistem algum desenho ou brincam com peças de montar, e das 8:30min as 10:30min é 
o horário das atividades pedagógicas, onde as professoras realizam algumas atividades 
relacionadas aos conteúdos programados da semana (atividades na linha, músicas 
referentes ao tema, pinturas, colagens...) e após as atividades, das 10:30min é feito 
alguma atividade de volta a calma, para as 11h eles irem almoçar, e das 11:30min as 14h 
é o horário do soninho, e após ocorre o lanche da tarde até as 14:30min, e das 14:30min 
até as 15:15min é alternado diariamente entre o parquinho, cama elástica e piscina de 
bolinhas, pedrinhas e areia, e depois, das 15:15min é o horário que eles vão para a sala 
de atividades Montessoriana, permanecendo na mesma até as 16h, horário que eles vão 
para o refeitório para jantarem, onde permanecem até as 16:30min. Depois da janta eles 
se dirigem a sala ou ao parquinho, onde permanecem até as 17:30h, que é o horário de 
saída.  

 A linha Montessoriana consiste em uma linha desenhada no chão da sala, que 
tem por objetivo tornar mais sólido o equilíbrio pessoal e, ainda, aperfeiçoar a capacidade 
do andar. Os exercícios sobre a mesma devem, inicialmente, ser simples, e conforme as 
crianças vão evoluindo, os exercícios vão ficando mais complexos, exigindo assim mais 
atenção e concentração para a execução. (MONTESSORI, 1965). Os exercícios na linha 
exigem atenção, concentração e, na maior parte das vezes, silêncio, para, assim, não 
atrapalhar o outro. Podem ser desenvolvidas atividades como andar segurando um copo 
de água cheio, passar vela acessa, entre outras atividades que exijam o máximo de 
atenção dos alunos. Montessori (1965, p. 91) acreditava que assim, as crianças seriam 
educadas, aperfeiçoadas, capazes de penetrar em todos os ambientes elevados, pois, 
dessa forma, saberiam se movimentar sem barulhos, sem perturbar o santuário.   

Os exercícios na sala de atividades Montessoriana acontecem diariamente nos 
horários organizados para cada turma, onde são acompanhados pela professora 
pedagoga responsável pela sala, pelas professoras da turma e pelas pibidianas, de forma 
intercalada para que não aconteça de ter muitas pessoas na sala e acabar atrapalhando 
o desempenho dos alunos. Dessa forma, o papel das acadêmicas/pibidianas na sala de 
atividades é o de orientar/auxiliar ou intervir quando necessário ou quando solicitado por 
algum aluno, cuidando para interferir o menos possível na atividade de cada um.  

 Os materiais ficam dispostos em prateleiras, de forma organizada e sempre no 
mesmo lugar, sendo separados por temas e grau de dificuldade. As crianças tem total 
autonomia pra escolher o material com o qual desejam trabalhar, e após o uso do mesmo 
devem devolvê-lo ser sempre devolvido no lugar pela própria criança, e quando uma 
criança desejar usar um material que no momento já está sendo usado, ela deverá 
esperar o colega a outra criança terminar de usá-lo para só então utiliza-lo poder usar. É 
importante saber salientar que a criança pode ficar com o material o tempo que ela achar 
necessário e fazer repetir a atividade uma vez ou quantas vezes ela quiser enquanto 
permanecer na sala. de atividades, podendo fazer a atividade uma vez ou quantas vezes 
ela quiser.  
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 Além do acompanhamento na sala de atividade, as pibidianas realizam outras 
tarefas no CMEI, como auxilio nas ações cotidianas (refeições, organização da sala e da 
turma...), acompanhamento do planejamento semanal das professoras, estudos sobre o 
método Montessori organizado e orientado pelas supervisoras e pela orientadora da 
universidade, e mensalmente, em duplas, elas aplicam um plano de aula, que é 
anteriormente planejado e estruturado pelas próprias pibidianas que contam com o auxílio 
das supervisoras, o mesmo é encaminhado à orientadora para possíveis correções, 
sendo adaptado quando necessário.  

 Outras tarefas também são realizadas, como confecção de material didático para 
o CMEI, auxílio em eventos ou atividades internas que demandem ajuda, e também em 
eventos realizados na própria universidade, onde os participantes do PIBID devem 
organizar ou auxiliar na organização e realização.  

  Acontece quinzenalmente reuniões na universidade com todas as alunas 
participantes do PIBID no CMEI, juntamente com a professora orientadora, onde são 
selecionados os estudos, textos para nos auxiliar no desenvolvimento das atividades e 
para termos maior compreensão da metodologia, sanando dúvidas e desenvolvendo 
atividades que possam vir a ser trabalhadas posteriormente. E eventualmente é feito uma 
reunião com todos os participantes do PIBID do curso de pedagogia, que são divididos 
em três grupos, sendo o do CMEI e mais dois grupos atuantes em escolas municipais do 
munícipio, onde cada grupo apresenta as atividades desenvolvidas nas instituições e os 
estudos realizados, acontecendo dessa forma a troca de conhecimentos e de 
experiência, enriquecendo ainda mais cada participante.  

  
  

Considerações Finais:  
  

Podemos concluir que no decorrer da trajetória no PIBID sua inserção em um 
CMEI com a metodologia montessoriana se faz muito gratificante e importante, visto que 
durante a faculdade falamos de diversas metodologias mas não as conhecemos na 
prática e pelo PIBID tivemos essa oportunidade, não só de conhecer e aprender mas de 
ver sua inserção desde o início, podendo acompanhar cada etapa desse 
desenvolvimento que ainda está em fase de implantação.  

Além disso, também podemos aprender e desenvolver de forma mais efetiva a 
montar planos de aula e aplica-los, elaborando meios para que nossos objetivos fossem 
alcançados, sempre tendo ajuda e orientação, tanto das supervisoras como das 
orientadoras.  

Também é importante frisar que durante o projeto podemos conhecer essa teoria e 
metodologia montessoriana bem mais afundo do que na graduação, onde abordamos 
muito rapidamente, não tendo muito conhecimento sobre quem foi Maria Montessori e 
seu método.  
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OS OLHARES DE DISCENTES E DOCENTES DO INTERIOR PAULISTA SOBRE O 

USO DO FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE APOIO A APRENDIZAGEM 
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Resumo: Em tempos atuais, as mídias sociais se fazem presentes na rotina das 

pessoas - independentemente de suas faixas etárias, níveis de escolaridade – sendo 

utilizadas para entretenimento, atividades escolares, busca de informações em geral. 

Dessa maneira, discussões e debates acerca destas mídias como ferramentas de apoio 

à aprendizagem, de uns tempos para cá, se tornaram objetos de pesquisas e estudos. 

Assim, neste artigo objetiva-se analisar os diferentes olhares de professores e alunos, do 

ensino público, do interior do Estado de São Paulo, no que diz respeito ao uso do 

Facebook (mídia social), como ferramenta de apoio a aprendizagem. Para tanto, 

realizou-se uma pesquisa de campo, por meio de questionários aplicados aos discentes 

e docentes, com questões objetivas, com relação ao assunto abordado neste trabalho. 

Os resultados apontaram uma boa aceitação desta mídia social, como ferramenta de 

apoio para o processo de ensino e aprendizagem, inclusive muitos docentes já fazem 

uso desta para o seu fazer pedagógico, no que compete a compartilhamento de temas, 

assuntos e materiais de suas disciplinas, bem como na interação social entre docente-

discente. Conclui-se, portanto, que o Facebook, aos olhos de professores e alunos, pode 

ser uma ferramenta potencializadora da aprendizagem, entretanto, permanece a 

necessidade na continuidade de pesquisas e estudos que considerem outras 

perspectivas quanto ao uso das mídias sociais no contexto escolar.   

 

Palavras-chave: Mídias sociais. Ensino-aprendizagem. Educação Básica.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, as mídias sociais se tornaram elementos indissociáveis na rotina das 

pessoas, independentemente de idade, escolaridade, sendo, na maioria das vezes, 

utilizada para entretenimento, diversão, pesquisas escolares, ou de informações em geral. 

Por conta disso, a inserção dessas no processo de ensino e aprendizagem, no 

desenvolvimento de atividades escolares, ou para interação entre discentes e docentes, 

tem sido objeto de discussões e debates, uma vez que há aqueles que apoiam tal 

situação, pois “são muitos os recursos a nossa disposição para aprender e para ensinar” 

(MORIN, 2013, p. 12), e aqueles que se colocam adversos a esta, já que “muitos 
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expressam seu receio de que o virtual e as atividades a distância sejam um pretexto para 

baixar o nível de ensino, para aligeirar a aprendizagem” (MORIN, 2013, p. 12). 

Deve-se entender como mídias sociais “as plataformas e ferramentas digitais 

utilizadas para os diversos tipos de relacionamento mediados na internet” (ALENCAR; 

MOURA; BITENCOURT, 2013, p. 86-87). Contudo, há uma diferença de conceituação 

quando se pensa em redes sociais e mídias sociais:  

 
As redes sociais são [...], estruturas informais que articulam indivíduos que passam 
a interagir por áreas de interesse, e que também podem desenvolver relações 
afetivas. Já as mídias sociais abrangem muito mais, e são típicas da Web 2.0147. 
[...] são “tecnologias e práticas que as pessoas usam para compartilhar conteúdo, 
opiniões, insights, experiências, perspectivas e multimídia.” (COSTA; FERREIRA, 
2012, p. 138)  

 
Diante do exposto, faz-se necessário esclarecer que neste artigo, seus autores 

optaram por utilizarem-se do termo mídias sociais. Dessa forma, ao se pensar em mídias 
sociais, é possível associá-las a instrumentos de interação, compartilhamentos, trocas de 
experiências/saberes, e como ferramenta de apoio/suporte na construção da 
aprendizagem. Assim, o Facebook se insere nesse contexto como uma forma de 
“contribuir para melhores condições de acesso à informação, educação, à intervenção 
social e política, entre outras dimensões que englobam a cidadania” (ALENCAR; MOURA; 
BITENCOURT, 2013, p. 87), e não menos importante, à aprendizagem colaborativa, 
abrangendo as diversas áreas do conhecimento.  

O Facebook, é uma mídia social, criada por Mark Zuckeberg, em 2004, na intenção 
de promover interação entre os indivíduos, além de propiciar o compartilhamento de 
informações, imagens, e, não menos importante, ser palco de manifestações plurais. 
Segundo dados do Relatório Digital 2019, 130 milhões de brasileiros estão no Facebook e 
as postagens têm uma taxa de engajamento de 4,22%, enquanto a média mundial é de 
3,75% e o alcance orgânico médio dos posts na página do Facebook no país é de 8,5%, 
contra 8% globalmente (WE ARE SOCIAL; HOOTSUITE, 2020). 

Desse modo, é sabido que esta mídia social faz parte do cotidiano de uma parcela 
da população brasileira, assim, pensar em aproveitar tal ferramenta, no cotidiano escolar, 
como apoio ao processo de ensino e aprendizagem, poderia ser favorável, ainda mais, se 
considerarmos a implementação de atividades escolares não presenciais, em decorrência 
do isolamento social, imposto pela pandemia de COVID 19, além de contribuir como 
plataforma de apoio ao processo de recuperação dos estudantes, especialmente nos 
próximos anos, em virtude da defasagem na aprendizagem ocasionada pela suspensão 
de aulas presenciais como medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo Novo Coronavírus.  

Partindo-se do que fora exposto até o momento, objetiva-se nesse trabalho analisar 

os diferentes olhares daqueles que são os atores no processo de ensino e aprendizagem, 

discentes e docentes - especificamente do ensino público, do interior do Estado de São 

Paulo - quanto ao uso do Facebook (mídia social), como ferramenta de apoio à 

aprendizagem, na ação pedagógica.  

Para se traçar esses diferentes olhares, optou-se como estratégia metodológica a 

pesquisa de campo, realizada por meio da aplicação de dois questionários, estruturados e 
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serviços” (BENTO; OLIVEIRA , 2014, p. 11) 
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elaborados através do Google Formulário, sendo um direcionado aos estudantes, 

contendo nove questões objetivas, e o outro aos professores, com doze questões também 

objetivas, estando disponíveis para coleta de respostas no período de maio a julho de 

2020.Vale saber também que, a análise de conteúdo, foi o recurso utilizado para a 

elaboração dos estudos, referente aos dados coletados da pesquisa realizada.  

É fato o conhecimento, por parte dos professores, que o perfil do estudante mudou 

com o passar do tempo, por conta do avanço tecnológico, e atrelado a isso, o acesso 

desses às mídias sociais, bem como o tempo que se dedicam a estas. Assim, o papel do 

docente em meio a essa nova geração é desafiador, uma vez que não é possível se 

colocar aquém dessa realidade, sendo necessário, criar estratégias que se integrem à 

esse novo momento, e a esse novo público, seja na apropriação destas ferramentas, ou 

para encontrar formas/maneiras de inserí-las no cotidiano escolar. Isso se confirma, com 

o que fora apresentado na literatura: 

 
os impactos deste processo [o uso da web e seus recursos, como as redes sociais] 

na capacidade de aprendizagem social dos sujeitos têm levado ao reconhecimento 

de que a sociedade em rede está modificando a maioria das nossas capacidades 

cognitivas. Raciocínio, memória, capacidade de representação mental e percepção 

estão sendo constantemente alteradas pelo contato com os bancos de dados, 

modelização digital, simulações interativas etc. (BRENNAND, 2006, p. 2020) 

 

Por tudo isso, é possível pensar que o Facebook, pode vir a ser um, dos inúmeros 

instrumentos de apoio à aprendizagem, tanto no que concerne as ações desenvolvidas e 

planejadas pelos docentes, quanto pelas realizadas por parte dos discentes. Ele pode ser 

uma maneira de se promover a interação entre professores e alunos, por possibilitar uma 

rápida comunicação, além de apresentar uma interface simples e de fácil utilização. 

Vale ressaltar que o presente estudo se integra a muitos outros, que também 

consideram a importância da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, como é o 

caso, de autores como Moran (2013), Alencar, Moura e Bitencourt (2013), Costa e 

Ferreira (2012), Brennand (2006), dentre outros, bem como, àqueles que destacam o uso 

das mídias sociais no contexto da educação básica como Wyzykowski, Frison e Bianchi 

(2020) e Duarte e Fagundes (2019) que apontam experiências de educação ambiental 

utilizando o Facebook como ferramenta pedagógica, especialmente no ensino de 

Ciências; Souza e Valadão (2019) que apresentam uma proposta de ensino e 

aprendizagem que utiliza como suporte páginas do Facebook que tratam de temáticas 

históricas pertinentes ao conteúdo curricular do 9º ano do Ensino Fundamental; Ciavolella 

e Jung (2019) que analisam o (Multi)letramento em um colégio público no Paraná por 

meio de atividades de leitura sobre postagens do Facebook; Gewehr, Böckel e 

Strohschoen (2018) que verificaram o interesse dos estudantes na realização das lições 

de casa disponibilizadas no Facebook, bem como, avaliam o potencial dessa mídia social 

como ferramenta pedagógica alternativa de ensino e aprendizagem; Lemes e Lima (2018) 

que apresentam  um estudo sobre as potencialidades do ensino da ensino de língua 

portuguesa através de fanpage no Facebook; Felcher, Pinto e Ferreira (2017) que 

discutem o Facebook como um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a fim de 

potencializar o ensino da Matemática; Lisboa, Santos, e Amorim (2017) que demonstram 

a utilização do Facebook na Educação através da divulgação de práticas pedagógicas; 

Soares (2017) apresenta um relato de experiência de como o professor de educação 



331 

 

física e os alunos podem comunicar-se de maneira interativa, de forma a potencializar o 

aprendizado e estimular a autonomia do estudante por meio do Facebook; Ramos (2017) 

analisa o potencial pedagógico do Facebook no 7º, 8º e 9º anos como experiência 

educativa capaz de motivar os alunos para a disciplina de Geografia; Retamar (2017) que 

apresenta a eficiência do Facebook como ferramenta de interação extraclasse para 

aprendizes de língua espanhola;  Souto (2016) analisa o Facebook como  ferramenta  

pedagógica  capaz  de  auxiliar  no  ensino - aprendizagem  da Língua  Inglesa em uma 

escola estadual de ensino  médio, bem como, Pereira (2016) que investiga as 

possibilidades de uso das TIC nas aulas de língua inglesa na rede pública de ensino, com 

destaque para análise dos impactos provocados nos alunos após a utilização do grupo no 

Facebook como ferramenta facilitadora da aprendizagem; Malizia e Damasceno (2015) 

apresentam o desenvolvimento de novas estratégias de ensino, através da utilização de 

grupos de debates virtuais no Facebook; Bernardi e Silva (2015) apresentam uma 

experiência de utilização da mídia social Facebook como mecanismo de 

compartilhamento de atividades pedagógicas em uma escola pública de educação infantil; 

Castilhos (2015) analisar as possibilidades de uso e construção de conhecimento que o 

Facebook proporciona à alfabetização matemática para os alunos da turma do 3.º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede pública estadual de São Francisco de Paula, 

Rio Grande do Sul.   

Em suma, é possível perceber que, ao se fazer uso dessas ferramentas tecnológicas 

e das mídias sociais no contexto escolar, apoiando a aprendizagem seja ela 

presencialmente ou virtualmente, ultrapassamos os muros da escola, saímos um pouco 

do espaço da sala de aula, e permitimos que o ensino se dê em outros ambientes, 

também favoráveis à aprendizagem, e também carregado de informações, tendo, a favor 

do ensino, mais um elemento a colaborar nestes diversos espaços de aprendizado. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para verificação e coleta da presença e uso dessa mídia social entre professores e 

estudantes optou-se como estratégia metodológica a pesquisa de campo por meio da 

aplicação de dois questionários estruturados e elaborados no Google Formulário: sendo 

um oferecido aos discentes, com 9 questões objetivas, e outro aos docentes com 12 

questões também objetivas. Estes ficaram disponíveis entre maio a julho de 2020. Os 

participantes são estudantes e professores da Rede Pública de Educação Básica do 

interior do Estado de São Paulo e baseou-se na pesquisa desenvolvida por Alencar, 

Moura e Bitencourt (2013) com docentes e discentes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina.  

O estudo dos dados obtidos considerou a análise de conteúdo como metodologia de 

estudo a ser utilizada, uma vez que esta é instrumento de trabalho em diferentes campos, 

como ciências políticas, educação, dentre outras, sendo referência no tocante a 

pesquisas qualitativas.  Pois, como aponta Bardin (2006, p. 38) a “análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos”, e que “objetiva ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados 

coletados” (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011, p. 734).  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Procedeu-se a análise dos dados recolhidos junto aos estudantes e professores da 

Rede Pública de Educação Básica do interior do Estado de São Paulo. Foram 
respondidos 183 (cento e oitenta e três) questionários por estudantes, que cursavam 
preferencialmente o Ensino Médio, com idades entre 14 e 19 anos “a chamada geração 
Z”, “que  nasceram  por  volta  de  1990  e  que tem acompanhado o grande avanço 
tecnológico” (LOPES; MECENAS, 2019, p. 318). Desses 183 (cento e oitenta e três) 
questionários, 105 (57%) foram respondidos por estudantes do sexo feminino e 78 (43%) 
do sexo masculino. Essa informação de gênero contribui com a pesquisa na medida em 
que dados divulgados pelo Relatório Digital 2019 (WE ARE SOCIAL; HOOTSUITE, 2020) 
apontam uma predominância feminina (53%) no Facebook em todas as faixas etárias. 
Também é importante destacar que esse parâmetro de idade se baseia nas políticas 
estabelecidas pelo Facebook que proíbe o uso da plataforma por menores de 13 anos, 
seguindo uma determinação internacional chamada COPPA (Ato de Proteção Online à 
Criança). Concomitantemente, 84 (oitenta e quatro) questionários foram respondidos por 
professores de diferentes disciplinas, todos com atuação na educação básica, com idade 
entre 29 a 65 anos, sendo em sua maioria do sexo feminino (71%) contra 29% do sexo 
masculino. É importante mencionar que as identidades dos envolvidos nesta pesquisa 
foram preservadas, uma vez que seus autores consideraram apenas sexo, idade e série 
como aspectos relevantes.  
 

3.1 O que dizem os discentes 

 

Observou-se, pelos resultados que, diariamente, as mídias sociais são utilizadas por 

49% dos pesquisados, contra 42% que não fazem acesso diário. A pesquisa levantou 

ainda que 9% afirmam não possuir perfil no Facebook. Em contrapartida, a Pesquisa 

sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras, 

publicado em 2020 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, apontou o Facebook como a 

segunda mídia social em que os estudantes mais possuíam perfis (74%), sendo o 

WhatsApp um dos serviços de interação mais utilizados (85%) (NIC.BR, 2019).  

Do total de entrevistados, 80% acessam o Facebook menos de 4 horas ao dia e 

10% revelam que o acessam-no por mais de 4 horas diariamente. Corroborando com 

nossa pesquisa, dados divulgados pelo Relatório Digital 2019 (WE ARE SOCIAL; 

HOOTSUITE, 2020), apontam que o Brasil ocupa a segunda posição em horas “gastas” 

em plataformas de mídias sociais, totalizando 3 horas e 34 minutos diários. 

Anteriormente a essas informações, Alencar, Moura e Bitencourt (2013), já 

apresentavam que 61% dos respondentes da pesquisa faziam uso desta mídia social 

menos de quatro horas ao dia. Em contrapartida, os outros 39% revelaram que 

acessavam a mídia digital por mais de 4 horas diárias. Nesse sentido, “o Facebook 

tornou-se não só um canal de comunicação e um destino para pessoas interessadas em 

procurar, partilhar ou aprender sobre determinado assunto, mas também, um meio de 

oportunidades para o ensino [...]” (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p. 7). 

Constatou-se que os participantes utilizam diferentes equipamentos (notebook, 

computador, aparelhos celulares, dentre outros) para se manterem conectados, sendo o 

celular utilizado por 85% dos estudantes, nesta mesma linha, pesquisa do Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (NIC.BR, 

2020) revelou que, em 2019, 98% dos alunos de escolas urbanas acessaram a Internet 

pelo telefone celular. Observou-se ainda, que o Facebook, em sua maioria, é utilizado 
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para o entretenimento (68%), manter contato com os amigos (10%), estudos (7%), 

contato com familiares (3%) e, inclusive, com os professores (2%). Paralelamente, a 

pesquisa supracitada (NIC.BR, 2020) apresenta que 11% dos alunos já utilizam as mídias 

digitais para tarefas escolares. Entretanto, é preciso intensificar e incentivar a utilização 

do Facebook como ferramenta de apoio educacional, por parte dos estudantes, em 

virtude dos resultados positivos apresentados pelos diferentes pesquisadores no início 

deste artigo. 

Devido ao uso acentuado das mídias sociais, ações como compartilhar informações 

e pontos de vista sobre determinado assunto, já são hábitos daqueles considerados 

nativos digitais (geração Z). Dessa maneira, por meio delas os estudantes podem interagir 

com seus pares e professores, realizando trocas de informações, bem como auxiliando-se 

mutuamente no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades escolares, sendo que 

51% tem seus professores como amigos no Facebook.  

A expansão e uso de TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) 

tem se tornado uma realidade nas escolas brasileiras, públicas e privadas, porém, há um 

despreparo dos profissionais para inserí-las em sua prática pedagógica. Para Silva, Vieira 

e Schneider (2010, p. 5-6) “a tecnologia não subestima nem o educador, nem o 

educando, ela apenas modifica as relações entre os envolvidos, proporcionando [...] um 

novo ambiente de compartilhamento de conhecimentos”.  

Para o público pesquisado, as mídias sociais eliminam barreiras. Segundo pesquisa 

realizada por Alencar, Moura e Bitencourt (2013) 46% dos estudantes informaram que 

fazem uso destas para sanar suas dúvidas, junto aos professores, com relação aos 

conteúdos/atividades oferecidas, estabelecendo-se um novo ambiente de aprendizagem, 

e de desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

Paralelamente, os referidos autores apontaram que 42% dos estudantes realizavam 

suas atividades escolares em casa com o “Facebook aberto”. Segundo Alencar, Moura e 

Bitencourt (2013, p. 89) “tal atitude se deve principalmente ao fato de a mídia social 

diminuir substancialmente distâncias, fazendo com que os envolvidos na atividade 

estudantil se ajudem por meio do bate-papo”, promovendo assim uma aprendizagem 

colaborativa. 

Por fim, ao serem indagados quanto a utilização do Facebook como ferramenta de 

apoio no processo de ensino e aprendizagem, obteve-se o seguinte resultado, conforme 

apresenta a Figura 1: 

 

Figura 1 - Olhar dos discentes quanto ao uso do Facebook no processo de aprendizagem. 

 



334 

 

 
Fonte: elaborada pelo autores 

 

O resultado aponta que 57% dos estudantes são favoráveis a utilização do 

Facebook como uma ferramenta de apoio educacional no cotidiano escolar. Corroborando 

com os dados Alencar, Moura e Bitencourt (2013) apontam que 82% dos entrevistados 

também apoiavam o uso do Facebook como plataforma educacional. Na visão de Minhoto 

e Meirinhos (2011) é necessário aproveitar esses ambientes de utilização interativa e 

transformá-los em espaços de desenvolvimento da aprendizagem colaborativa. 

Apesar da maioria aprovar o uso desta mídia social como plataforma de ensino e 

aprendizagem, 43% o reprovam, apesar das pesquisas de Romanó (2003 apud 

MINHOTO; MEIRINHOS, 2011), apontarem as mídias sociais, como espaço colaborativo 

com inúmeras vantagens, entre elas:  
 

1) aumenta as competências sociais, de interação e comunicação efetivas; 2) 

incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico e a abertura mental; 3) permite 

conhecer diferentes temas e adquirir nova informação; 4) reforça a ideia que cada 

aluno é um professor; diminui os sentimentos de isolamento e receio da crítica; 5) 

aumenta a autoconfiança, a autoestima e a integração no grupo; 6) fortalece o 

sentimento de solidariedade e respeito mútuo, baseado nos resultados do trabalho 

em grupo (ROMANÓ, 2003 apud MINHOTO; MEIRINHOS, 2011, p. 26)  

 

Por tudo isso fica evidente a necessidade de uma transformação no fazer-se 

pedagógico, tanto no que diz respeito às práticas escolares, quanto ao seu currículo, uma 

vez que a Educação tem por dever, devido ao cenário atual - de tecnologia em foco/uso - 

integrar-se e renovar-se por conta dos novos estudantes, os nativos digitais (COELHO, 

2012) e neste contexto a utilização do Facebook e sua aceitabilidade por parte desses 

estudantes mostra-se um campo promissor para inserção de novas práticas pedagógicas. 

Além disso, contribui com a aquisição das competências gerais expressas na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) e reafirmadas no Currículo Paulista 

(SÃO PAULO, 2019), especialmente no tocante a compreensão, utilização e criação de 

TDICs “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. 9). 
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3.2 O que dizem os docentes 

 

Observando-se os resultados dos 84 questionários aplicados aos professores, 

notou-se que as opiniões dos docentes são semelhantes às dos estudantes, visto que 

63% acessam o Facebook todos os dias e apenas 11% relatam não possuir perfil na 

mídia social. Entretanto, apesar do acesso diário, dos que responderam ao questionário, 

82% passam menos de 4 horas por dia no Facebook, dentro da média brasileira conforme 

dados apontados anteriormente, e apenas 6% mais de 4 horas diárias. Por meio destes 

resultados fica notório que as mídias sociais, fazem parte do cotidiano dos docentes. 

Estes são definidos como imigrantes digitais, ou seja, aqueles que não nasceram na era 

digital (PRENSKY, 2001), mas que precisam integrar-se e conviver com os nativos 

digitais.  

Os dados da pesquisa apontam ainda que 75% dos docentes utilizam o celular para 

acesso ao Facebook, podendo-se observar o constante uso da internet e de outros 

recursos por meio do aparelho celular.  

Em relação ao uso do Facebook como plataforma educacional, a Figura 2 apresenta 

uma boa aceitação dos docentes nesta perspectiva 

 

Figura 2 - Olhar dos docentes quanto ao uso do Facebook no processo de aprendizagem 

 
Fonte: elaborada pelo autores 

 

Pode-se observar que (80%) dos docentes são favoráveis ao uso do Facebook 

como ferramenta de apoio educacional, implicitamente, nos permite inferir que as TDICs 

poderão estar mais presentes no cotidiano escolar futuramente, sendo necessário, de 

acordo com Pinto et al. (2012) que o educador rompa com os paradigmas tradicionais. Em 

sua pesquisa Alencar, Moura e Bitencourt (2013, p. 90-91) relatam que os professores 

definem o Facebook como “um instrumento informacional do mundo contemporâneo e faz 

parte da modernidade”, assim seria de grande valia inserí-la no contexto educacional. 

Corroborando, Canabarro e Basso (2013) apontam também em sua pesquisa, 

realizada com 113 docentes, sendo em sua maioria gaúchos e de outros estados do 

Brasil com atuação desde a educação infantil até o ensino superior que, 70% dos 
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pesquisados apoiam a utilização do Facebook com seus alunos, podendo vir a ser uma 

extensão do espaço da sala de aula.  

Concomitantemente, a utilização das mídias sociais encontra-se bastante 

disseminada também entre as instituições escolares. Em 2019, 79% das escolas 

localizadas em áreas urbanas possuíam perfil ou páginas em mídias sociais (proporção 

que, em 2018, era de 69%). Entre as escolas públicas, a proporção de instituições com 

perfil em mídias sociais passou de 46%, em 2014, para 73%, no mesmo período – entre 

as escolas particulares, em 2019, este percentual foi de 94% (NIC.BR, 2020). Outro dado 

interessante, apresentado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação, entre 2016 e 2019, a porcentagem de instituições públicas 

urbanas cujos pais ou responsáveis utilizaram perfis ou páginas em redes sociais para 

interagir com a escola passou de 32% para 54% (NIC.BR, 2020). 

Neste contexto, a pesquisa demonstrou ainda que 21% dos profissionais fazem uso 

do Facebook para apoiar a aprendizagem dos alunos, apesar da grande maioria (35%) 

utilizá-la para entretenimento e 23% para contato com amigos. Em contrapartida, 68% dos 

profissionais já compartilharam algo no Facebook relacionado às disciplinas que 

ministram e 75% já comentaram em classe algo que tenham considerado pertinente que 

encontraram nesta mídia social. É importante destacar que 45% dos docentes já tiraram 

dúvidas de alunos por meio da mídia social. Em paralelo, dados publicado pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revelam que 

35% do docentes já receberam trabalhos ou lições pela Internet, 48% já sanaram dúvidas 

dos alunos pela rede mundial de computadores e 51% já disponibilizaram conteúdo na 

Web aos estudantes, entretanto, a pesquisa não aponta quais as plataformas de interação 

utilizadas (NIC.BR, 2020). 

Na visão de Mattar (2013, p. 115), o uso do Facebook no processo de ensino e 

aprendizagem “aproxima docentes e discentes, teoricamente porque as trocas de 

informações estimulam a comunicação entre os atores e aumentam a ‘credibilidade’ dos 

professores junto aos estudantes”. Entretanto para que a incorporação dessa ferramenta 

possa obter sucesso, a pesquisa elaborada por Juliani et al., (2012) apresenta um 

importante guia de melhores práticas do uso desta tecnologia (Facebook); apesar de 

voltar o olhar para o Ensino Superior, as discussões propostas pelos pesquisadores 

podem ser aperfeiçoadas para a educação básica, visto que discute-se as etapas para o 

uso educacional do Facebook, a estrutura e configuração inicial da mídia social, os atores 

e  suas atribuições, as ferramentas que podem ser utilizadas como apoio ao ensino, a 

ética, segurança e privacidade, a integração com outras mídias eletrônicas e a avaliação 

e desempenho da mídia social aplicada ao ensino. 

Por fim, apesar dos benefícios advindos do uso do Facebook no processo de ensino 

e  aprendizagem, há profissionais da educação que não são favoráveis ao uso das mídias 

sociais (20%), conforme apresentado na Figura 2, pois segundo Alencar, Moura e 

Bitencourt (2013, p. 91)  esses docentes “entendem que é necessário dar preferência à 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como o Moodle [...] e sites gratuitos”. Talvez 

a insegurança seja fator para que alguns se coloquem em distanciamento quanto ao uso 

do Facebook nas atividades educacionais, apesar do percentual de usuários na faixa 

etária de 35 a 54 anos atingir 69% em 2019 e ter crescido de 49% para 53% entre 2017 e 

2019 para pessoas com mais de 55 anos (MCCARTHY, 2019).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A educação está passando por transformações profundas em sua estrutura, nos 

papéis de seus atores e na forma de ensinar e aprender. A incorporação das novas TDICs 
objetivam facilitar o processo de ensino e de aprendizagem, oferecendo ferramentas não 
convencionais ao mesmo, de modo a atuarem como potencializadoras da aprendizagem.  

O próprio Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) em consonância com a BNCC 
(BRASIL, 2018) determinam que os estudantes não sejam apenas consumidores dos 
conteúdos midiáticos, mas compreendam como as tecnologias e as mídias funcionam, 
que aprendam a ser igualmente criadores e disseminadores de suas próprias produções, 
a partir de atitudes criativas, reflexivas e éticas.  

Neste contexto, as mídias sociais podem ser excelentes ferramentas de apoio 
educacional, visto que muitos alunos (nativos digitais) possuem perfis nestas e estão 
familiarizados com o ambiente. Por sua vez, os professores podem usar estas para 
estimular a participação dos alunos dentro e fora da escola, possibilitando uma maior 
interação, aprendizagem colaborativa, criação e disseminação de conteúdo. Entretanto, 
ressalta-se que as mídias sociais, inicialmente desenvolvidas para interação sem 
objetivos educacionais, só servirão como potencializadoras dos processos de ensino e 
aprendizagem e da construção do conhecimento, se mediadas pedagogicamente pelo 
docente, com objetivos definidos. 

Do mais, a presente pesquisa, apresentou importantes considerações advindas 
desta perspectiva e os olhares e aceitações de discentes e docentes sobre o uso do 
Facebook como ferramenta que permite a criação do contexto favorável à aprendizagem 
colaborativa, por meio do compartilhamento de conteúdo em múltiplos suportes, além de 
promover a interação entre os atores. Os resultados apontaram ainda, que, parte dos 
docentes já utilizam o Facebook para compartilhamento de conteúdos relacionados à sua 
disciplina, ou como apoio à aprendizagem.  

É importante mencionar que não se trata, de uma adaptação deste espaço de 
construção do conhecimento às novas ferramentas/equipamentos tecnológicos. Mas sim 
de reinventar métodos e ações da escola para uma sociedade hoje altamente tecnológica, 
conectada e colaborativa. 

A partir desta premissa, algumas ações são necessárias para que a experiência da 

utilização pedagógica das mídias sociais (com destaque para o Facebook), ocorra de 

maneira positiva, como, incentivar, promover e intensificar a utilização do Facebook, por 

parte dos estudantes, para atividades pedagógicas; capacitar e/ou intensificar a formação 

continuada dos docentes para uso das mídias sociais; planejar conjuntamente quais as 

mídias sociais e quais as ferramentas serão utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem; programar atividades englobando diversas ferramentas e recursos 

disponíveis nas mídias sociais; promover o debate, entre os atores, sobre direitos autorais 

de materiais publicados e sobre o conteúdo de mensagens veiculadas, dentre outros 

aspectos. 

Por fim, enquanto o Facebook, assim como outras plataformas digitais, oferece 

inúmeras e interessantes possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem, há 

inúmeros desafios ainda a serem enfrentados no tocante às práticas e concepções 

correntes, considerando-se os olhares e opiniões de docentes e discentes. Assim, 

permanece a necessidade de mais estudos voltados à essa temática, sustentadas em 

abordagens teóricas apropriadas, na intenção de colocar em debate visões tradicionais e 

“fechadas” da relação entre as TDICs e Educação.  
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A DOCÊNCIA-EXPERIÊNCIA E A CRIANÇA COM AUTISMO: AS POSSIBILIDADES 

DE CONSTRUÇÃO DE UMA INCLUSÃO ‘MENOR’ 

Matheus Modesto de Azevedo148 
  
Resumo: A docência-experiência no autismo situa-se a partir da compreensão de um 
processo complexo de inclusão de uma criança com autismo na escola. Entendemos o 
autismo como uma singularidade que podemos ‘ir ao encontro por tentativas’. 
Desvelando-se por uma investigação qualitativa, o presente estudo construiu-se em um 
Estudo de Caso. O enfrentamento nesse caminho, fora conduzido por inúmeras 
interlocuções e desafios, no entanto, o conceito ‘menor’ transposto nas interpretações que 
se inscreviam no decorrer  desta pesquisa fundamentalmente nos possibilitou lograr 
inúmeros resultados consideráveis. 
 
Palavras-chave: Docência-experiência; Autismo; Inclusão menor. 
 
Introdução 

 
O rompimento com o instituído na escola produz e intensifica caminhos inclusivos 

em seu interior, sendo esse um processo que se constitui sempre entre linha tênue da 
negação de sua possibilidade e a reinvenção de uma escola. Se portanto, os discursos 
em defesa da escola em um modelo de classe especial na atualidade parecem ressurgir, 
pontuamos que escolas de ensino regular operam em ascendência por saberes e 
experiências consideráveis que apologetam a escola inclusiva. Este trabalho ecoa vozes 
ao último modelo supracitado de escola.  

As diferenças naturais entre as pessoas são construtos individuais, carregados 
sempre de particularidades. A diversidade é própria do humano, as desigualdades, de 
modo antagônico constituem-se produções, muitas das vezes resultados de processos de 
categorização da vida humana. Nesse sentido, refletimos que nenhum atributo nos 
conceitua por inteiro, mas são sempre lugares arbitrários, que por vezes, reduzem a vida 
e as experiências humanas. Inevitavelmente, retornamos à questão da diferença, 
reiterando um lugar irrepetível de existência, mas dotado de multiplicidade: pelo sentir, 
pelo gostar, pelo aprendrer, pelo ser... Não há, portanto, em cada subjetividade, posse da 
homogeneidade, modelos, protótipos, entretanto, esse é um campo incomum que não se 
iguala a qualquer outro, muito menos um lugar que se divide, mas um lugar de pluralidade 
individual. 

 Dito isso, trazemos à cena narrativas que encontram em uma criança com autismo 
na escola inúmeras interrogações, que vão desde o desconhecimento dessa 
singularidade até os desafios lidar, com a intenção de construir práticas pedagógicas no 
cotidiano escolar. 

A partir de situar a docência-experiência enquanto um lugar de acontecimento em 
um caso complexo de inclusão de uma criança com transtorno do espectro do autismo na 
escola pública de ensino regular, buscamos através desse ensaio promover, sob escutas, 
observações e interações tecidas no cotidiano escolar e destacar as possibilidades que 
uma inclusão “menor”, como um lugar de ruptura com a lógica excludente que imperativa 
exprime excessos e limites. 
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Inclusão, autismo, docência-experiência e educação menor. 
 

Acesso, permanência e participação, formam a tríade que não se põe a mesa 
quando a temática inclusão é o objeto que se deseja pensar ou construir. Nesse tripé, 
solidifica-se não apenas um campo isolado que participa das demais complexidades da 
escola, mas está todo o âmago da educação, a compreensão de que todos podem e 
devem beneficiar-se da escola. A Escola Inclusiva consiste assim em: 

 
um novo modelo de escola em que é possível o acesso e a permanência de todos 
os alunos, e onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então 
utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção das 
barreiras para a aprendizagem. A Educação  Inclusiva pode ser considerada uma 
nova cultura escolar: uma concepção de escola que visa ao desenvolvimento de 
respostas educativas que atinjam a todos os alunos (BLANCO; GLAT, 2015, p.16).  
 

A ideia de Marqueza (2005) corrobora a inclusão na perspectiva do novo 
paradigma da ciência por constituir-se um movimento de considerável e necessária 
transformação das instituições escolares, em contraposição a um modelo excludente de 
escola. Rodrigues (1997) elucida que a Educação Inclusiva não é uma evolução, 
sobretudo quando pensamos sua apresentação a partir do desenvolvimento da Escola 
Integrativa, mas adjetiva-se pela ruptura com os valores da escola tradicional. 

“Uma escola inclusiva exige redefinições e uma outra estrutura, isso implica em 
desarrumar o que imaginávamos estar arrumado.” (Maura Lopes, 2005, p. 1) Nesse 

entendimento, entre pressupostos teóricos e princípios educacionais, não existem 
espaços para adaptações, caminhos remediativos, paleativos, mas uma outra tendência, 
um outro olhar, uma nova escola, que não se põe a mesa para dialogar sob viés de 
negociar. 

A inclusão escolar transborda inúmeras implicações de uma escola para todos. 
Para isso, faz-se necessário saber quem são esses “todos” na escola, numa tentativa de 
não apenas nomeá-los singulares e múltiplos, mas antes de tudo, pessoas, dotadas de 
particularidades e direitos. Nesse caminho, precisa ficar claro em nosso entendimento de 
que a  escola, como lugar plural e diverso é o lócus inegável das diferenças, escola das 
diferenças. Admitir apenas ‘alguns’ na instituição escolar portanto, é um equívoco, a 
complexidade escolar reune as diferenças como constituição própria de sua natureza 
organizativa. 

No lugar em que pesquisamos comumente nas falas docentes ecoam sonoridades 
como: ‘eu tenho um ‘aluno de inclusão’, ‘eu tenho um especial’, dentro dessas 
proposições localiza-se um considerável ponto de distinção de alunos, aplicando 
categorias a partir de suas singularidades e, ao mesmo momento, focalizando apenas um 
grupo: os especias ou os inclusos, quando na verdade todos são diferentes, não cabendo 
encaixes que produzem e/ou potencializam processos hegemônicos de subjetivação 
muitas vezes observados unicamente pelo aspecto orgânico. 

Nesse fato, observam-se enraizamentos profundos com uma linha da Educação 
Especial que se declinava para a questão biomédica, entendendo a deficiência como um 
lugar de ausência, dando evidência a clínica enimentemente médica e ao campo 
patológico da espeficidade do sujeito. Esse campo, estabelecido na escola chancelado 
pelo saber biomédico, possui vigência e fecundidade nos espaços escolares. 

Rampelotto (2004) enriquecendo as narrativas supracitadas, concebe a Educação 
Especial a partir de uma visão fragmentada e especializada na educação, caracterizada 
em muitos momentos pela sua inserção médico-pedagógica, embasada em um modelo 
clínico que por vezes visa a lógica da normalização. Complementando esse pensamento, 
Skliar e Couza (1999, p. 17), ressaltam que isso se deve a “consequência de uma 
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tradição histórica de controle do [outro] sujeito deficiente por expertos e aficionados na 
Medicina”.   

Pensar a educação inclusiva nos leva a paradigmas contrários a esses que 
demonstram ora excessos, ora limites. Num caminho contrário observamos o Modelo 
Social de inclusão surgido nos anos 60, no Reino Unido, que “provocou reviravolta nos 
modelos tradicionais de compreensão da deficiência ao retirar do indivíduo a origem da 
desigualdade, experimentada pelos deficientes, e devolvê-la à sociedade” (BAMPI; 
GUILHEM; ALVES, 2010, p. 6). O modelo é considerado “uma corrente teórica e política 
que se contrapõe ao modelo médico dominante” (p. 6). 

Ao entender a inclusão enquanto um lugar instituinte, inovador, por ter por principal 
fundamento a inserção incondicional dos sujeitos na escola comum, a Educação Especial 
outrora substitutiva da escola comum, na atualidade redefine suas ações, mediações e 
projeções. 

À guisa de interlocuções enviesadas de polêmicas, embates e outras questões, a 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, 
propõe o advento de nossos ares na antiga Educação Especial, tratando-se de um 
dispositivo altamente moderno que revoluciona a escola para o acolhimento dos sujeitos 
que antes eram levados a instituições de escolarização especializada.  

Apesar de todo o movimento de educação inclusiva que traz à tona uma outra 
escola, novas práticas e interroga eixos teóricos metodológicos, têm sido imperativo 
modelos que produzem e instituem a exclusão. A esse último processo, entendemos que  
tal musculatura se constrói ao mesmo tempo em que se apresenta ultrapassada, sejam 
pelas modernizações das legislações, sejam pelos ditames dos direitos humanos, que 
questionam tais modelos, seja pela trajetória de sucesso de sujeitos antes não vistos na 
escola e que nos últimos anos galgam êxito entre outros.  

Ao propor as reflexões supracitadas nessa seção sempre sobre binômios 
antagônicos abrimos espaço pra análises críticas que pensam a urgência de conceber 
uma sociedade a partir de perspectivas filosóficas, políticas e ideológicas alicerçadas por 
preceitos de justiça, humanização, de igualdade de oportunidades dando sentido aos 
ideais da Educação Inclusiva. 

A Instituição escolar é um espaço que atende as múltiplas personalidades e 
diferenças, de modo que em seu interior a complexidade do lidar amplia-se ao 
entendimento de que devemos concebê-la como reflexo da heterogeneidade, na qual as 
especifidades não se limitam, mas representam seu público: todos.   

Crianças com transtorno do espectro do autismo são sujeitos que compõem a 
clientela da escola, sendo público alvo da educação especial, mas para além dessa 
categoria são aprendizes como os demais e estão sob as prerrogativas de alcance da 
educação inclusiva, que opera no caminho de inserção incondicional à escola. 

O autismo se localiza na categoria de transtornos globais do desenvolvimento. 
Bosa (2002) nos esclarecendo quanto a definição do termo Autista, explica que: 

 
A palavra “autismo”, escrita de diferentes formas - com “a” maiúsculo ou 
minúsculo, com ou sem o artigo precedendo a palavra (o Autismo ou o autismo) 
como síndrome comportamental, síndrome neuropsiquiátriconeuropsicológica, 
como transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno global do 
desenvolvimento, transtorno persuasivo do desenvolvimento, psicose infantil 
precoce, pré-autismo, pseudo-autismo e pós-autismo (BOSA; BAPTISTA, 2002, p. 
22). 
 

Dando sequência a essas ideias, Baptista e Bosa (2007) elucidam que quanto a 
definição de autismo até hoje não se sabe dizer ao certo e de forma indiscutível tal 
conceito, no entanto, colocando três áreas do desenvolvimento encontradas em 
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comprometimento: o uso da linguagem para a comunicação, comportamento com 
características repetitivas ou perseverativas e o relacionamento social. 

O autismo nesse trabalho é entendido sob a ótica da proximidade, da escuta e da 
possibilidade como vias de entender o Outro e não fabricá-lo. Para além da categoria 
diagnóstica, das avaliações psicométricas, no interesse fissurado em localizar a doença 
no cérebro, buscamos construir outras relações na escola pela lógica da Docência-
experiência e de uma inclusão “menor”. As páginas que por vezes se ausentam na 
história e no percurso de sujeitos antes impedidos de estar e se beneficiar da escola de 
todos, têm escutas e manuscritos expostos nesse trabalho.  

O vocábulo Docência-experiência se materializa enquanto um conceito em 
potência, configurando-se em uma palavra, singular, múltiplica e inacabada. A palavra 
docência é carregada das proposições de Meirieu (2006), que em um cenário de diálogo 
com professores iniciantes,  sublinha ciência de que muitos professores, por vezes, são 
atingidos e envolvidos no mal estar da profissão, onde a impotência, frustação e 
desencorajamento são sentimentos que os hospedam, mas, conclama-os a não 
abandonar “esperança de que ‘alguma coisa’ importante possa acontecer, um dia, em sua 
classe.” Chamando ao diálogo Vladimir Jankélévitch (1981), que endossa seu 
pensamento, ressalta que ‘Alguma coisa’ que emerja desse ‘não-sei-o-quê’ ou desse 
‘quase-nada’ que, no amor ou onde quer que seja, sempre faz ‘toda a diferença’. Já o 
termo experiência é enriquecido a partir do sentido que Larrosa (2002), nos convida a 
pensar, sendo a experiência “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca’’.  

A Docência-experiência se vale do acontecimento como alternativa ante 
dispositivos rígidos que apologetam impossibilidades e desesperanças na escola. Muito 
mais que um conceito que se possa julgar puramente teórico, ou limitado, a experiência-
docência se vale da contradição como categoria de análise a fim de propor óculos aos 
conflitos silenciados enriquecendo-se de práticas que enxergam uma inclusão 
reinventada, uma inclusão “menor”. 

Para pensar a Docência-experiência e as implicações que eclodem no coditiano da 
escola, este texto escolhe contar com o conceito menor trazido por Deleuze e Felix 
Guattari (1977), analisado por Gallo (2002) e repensado por Orrú (2018), enriquecendo as 
proposições ensejadas nesse ensaio.  

No livro Kafka: por uma literatura menor, no capítulo “o que é uma literatura 
menor”, Deleuze e Felix Guattari (1977) citam: “é uma minoria que faz uma língua maior”. 
Estabelecendo uma tranformação de uma língua que se modifica e se desterrotorializa, na 
medida em que a escrita se constitui impossível em uma lingua que deixa de contemplar o 
que vivem os judeus de Pragas. Desse modo, Gilles Deleuze e Féliz Guattari, opera 
subvertendo a língua maior para uma língua menor que se distancia dela própria e cria 
outros modos de comunicação e sentidos (1977).  

Gallo (2002) sustenta-se da literatura menor para refletir uma educação menor, na 
busca de novas possibilidades, de modo que a educação menor se torna uma linha de 
fuga na escola e na sala de aula.  

 
“Se há uma literatura menor, porque não pensarmos numa educação menor?  
Para aquém e para além de uma educação maior, aquela das políticas públicas,  
dos ministérios e secretarias, dos gabinetes, há também uma educação menor,  
da sala de aula, do cotidiano de professores e alunos. É essa educação menor, 
que nos permite sermos revolucionários, na medida em que alguma revolução 
ainda faz sentido na educação em nossos dias. A educação menor, constitui-se, 
assim, num empreendimento de militância” (GALLO, 2002, p. 01) 
 

Ao deslocar o termo “menor” para pensar a inclusão, Orrú (2017) nos ajuda a 
pensá-la como aquela que transgride o convecional, a tradição de dar mais valor a 
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conhecimentos escolares/acadêmicos específicos em detrimento de outros; desdenhando 
de sujeitos que tiveram sua identidade de Ser embrutecidas a partir de juizos realizadores 
do diagnóstico biomédico. A inclusão menor não considera a materialização de quadros 
sintomáticos para classificar pessoas. Essa educação não cede aos processos de 
subjetivação oriundos do biopoder.  

A Docência-experiência contaminada pelas perspectivas estratégicas de subversão 
da inclusão menor, enxergam o Estado como legitimador de objetivos pelas legislações, 
mas funda-se na ruptura de processos burocráticos e tradicionais da escola pelas 
tessituras do cotidiano, assim nas conjunturas moleculares encarnadas de 
potencialidades. 

 
Percurso metodológico 
 

A pesquisa que desenvolvemos nesse ensaio adjetivou-se por uma abordagem de 
cunho qualitativa, sendo alicerçada por um Estudo de Caso. 

Ao optarmos pela abordagem qualitativa valemo-nos das elucidações 
empreendidas por  Liebscher (1998), que a entende esse tipo de abordagem possível 
quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e de difícil quantificação. 
O autor explica que para a utilização adequada dessa abordagem, é necessário que o 
pesquisador aprenda a observar, analisar e registrar não apenas as interações entre as 
pessoas, mas também entre as pessoas e o sistema.  

O Estudo de Caso, meio pelo qual as investigações se constituiram com a intenção 
de interpretar as vivências a partir do “chão da escola”, tem sentido com seu ponto de 
partida na definição que  Yin (2001, p.32) nos dá, sendo: “uma investigação empírica de 
um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definido”. Yin (2001) enfatiza 
também que essa é a estratégia mais escolhida quando é preciso responder a questões 
do tipo “como” e “por quê” e quando o pesquisador possui pouco controle sobre os 
eventos pesquisados.  

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública do município de uma 
cidade no interior do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objetivo central discutir acerca 
da inclusão de uma criança com autismo matriculada na Educação infantil, 
especificamente na creche, a qual chamaremos nesse trabalho de Sofia (nome fictício) 

As investigações realizadas no campo pesquisa, tendo uma gama de 
procedimentos, permitiu-nos ter uma descrição final, sintética e enriquecedora das 
ciências que produzimos juntos ao sujeito pesquisado e o contexto: a sala de aula, o 
professor, os colegas de sala, a escola em particular.  

 
Os desbodramentos do Estudo de Caso 
 

Sofia morou com sua mãe biológica em um outro espaço familiar até os 3 anos. 
Após uma situação complexa de abandono pela mãe biológica a menina foi encaminhada 
para a casa do pai biológico que morava com sua esposa, no caso madrasta de Sofia.  

Após alguns dias de convivência, a madrasta observou comportamentos autísticos 
em Sofia, que ao tomar público não é enxergada pelos sujeitos de sua convivência 
familiar. 

O estopim se dá a partir de uma crise convulsiva de Sofia. Em decorrência desse 
evento, a família inicia um processo para a busca do diagnóstico. 

Núcleos de Atendimento de cunho especializados se mostraram limitados durante 
esse processo, por vezes negando a diferença da criança ou reduzindo suas 
capacidades. 
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Ao apresentarmos esse caminho, nossa compreensão julga que haveria 
necessidade de repensar o mandato da escola, mas sobretudo o papel docente, com 
destaque para esse último por se tratar de relações dotadas de proximidade, convivência 
e afetos diretos. 

O professor ciente de que diante daquele sujeito e suas particularidades, sua 
responsabilidade transcenderia o ensinar, inicia-se então a reinvenção de sua sala de 
aula. O desafio de incluir aquela criança, bem como as demais, fazendo com que todos 
pudessem beneficiar-se inteiramente das ações e mediações realizadas na escola.  

Na maioria das vezes Sofia não falava, mas tinha um amigo, que comumente 
traduzia seus desejos. Ela era uma criança que tinha um comportamento oscilante entre a 
quietude e a agitação. Sofia aprendia conceitos, conteúdos e proposições dentro de suas 
peculiaridades, seu tempo e espaço, e, por vezes, tinha dificuldade de proximidade com 
os colegas e os professores.  

O professor, numa tentativa de enriquecer as experiências no contexto das práticas 
inerentes à Educação Infantil, observou que Sofia se interagia com êxito em muita das 
propostas implicadas por brincadeiras.  

Enxergando a brincadeira como um eixo de interesse na vida da aprendiz com 
autismo, destacamos a ampliação da comunicação por parte da aluna, o envolvimento 
dos demais aprendizes do/no interior da sala de aula e a ampliação considerável das 
aprendizagens da aluna.  

Após inúmeras tomadas de atitudes do professor e da instituição escolar, a 
inclusão de Sofia, ao romper com estruturas burocráticas e obsoletas da escola, 
transformou o cotidiano escolar. 

Considerada uma criança que “Nunca iria contar uma história”, por parte de 
profissionais especializados, Sofia desconstrói diariamente visões fixadas em relação ao 
autismo como um lugar pequeno, limitado, ausente de vida e abundante de negações e 
impossibilidades. 

Habitando o cotidiano imerso na astúcia instituída que define e legitima 
hegemonias, entendemos a inclusão menor como um lugar instituinte de existência Os 
avanços alcançados ao longo do processo de inclusão de uma criança autista vão desde 
a autonomia pessoal à realização de atividades cuja complexidade extrapolam o campo 
de comprometimento no autismo. Entendemos que a escola pública de ensino regular, 
opera elevando positividade em meio aos tensionamentos acerca da inclusão.  

A tomada de consciência e decisões por parte do professor, mesmo que pequenas, 
mas diariamente, lograram efeitos positivos que tornou Sofia protagonista de sua história, 
desconstruindo estigmas patologizantes. 

O lugar do “menor”  como alternativa a práticas segregacionistas reconfiguram a 
escola e é capaz de nas micropolíticas da gestão da sala de aula promover esperança 
frente a processos de fracasso e exclusão escolar. Azevedo (2018) ao pensar as 
micropolíticas ressalta que:  

 
As micropolíticas são nesse mundo uma contradição, por descontruir com 
paradigmas exclusivos, uma vez que ela pode ser apologeta de uma nova escola 
que se abre a condição instituinte de ensino, que almeja buscar considerar os 
sujeitos como protagonistas de suas histórias, tendo a solidariedade e o afeto 
como motor que engrena rumo ao lugar de ensinar tudo a todos igualmente. 
(AZEVEDO, 2018, p. 3) 
 

As micropolíticas na desconstrução de modos hegemônicos de subjetivação são 
fundamentais para a construção de uma escola aberta a diversidade, ou seja, uma escola 
inclusiva. E, ainda considerando a inclusão um sinônimo de tornar o outro protagonista de 
sua história, expõe a importância de não se esperar por uma grande política pública para 
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a efetivação da inclusão, mas entende a inclusão como caminho, como aprendizagem e 
muito trabalho que se vale das micropolíticas enviesadas nas tramas do cotidiano. 

O trabalho empreendido por Rodrigues (2015) abre espaço para reflexões acerca 
do sentido da docência frente à diversidade no século XXI, sublinhando a dimensão 
pedagógica no entrelaçamento com a sala de aula e a responsabilização docente. Ao 
evidenciar o processo de aprendizagem nas relações de ensino, Rodrigues (2015, p. 49) 
destaca que: “canalizar a atenção discente é procurar estabelecer uma relação com o 
estudante, um encontro significativo, onde o mestre vira aprendiz da singularidade de um 
processo de aprender”.  

A essas reflexões findamos essa seção com as contribuições reflexivas de Deleuze 
que nos auxilia a pensar a aprendizagem como algo individual, que foge às expectativas 
de sistemas, programas e regimentos. De acordo com Deleuze (2009):  

 
Nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender que amores tornam 
alguém  bom  em  latim,  por  meio  de  que  encontros  se  é  filósofo,  em  que  
dicionários se aprende a pensar. Os limites das faculdades se encaixam uns nos 
outros sob a forma partida daquilo  que  traz  e  transmite  a  diferença.  Não  há  
método  para  encontrar tesouros nem para aprender... (DELEUZE, 2009, p. 237). 
 

Nesse trabalho, a aprendizagem para além do mecanicismo codificação-
decodificação tem a possibilidade de ruptura com lógicas instituídas de patologias da 
aprendizagem, pois a entendemos como um ato singular, subjetivo, irrepetível e político. 
Expressando a urgência de interrogações com a determinação de políticas maiores e 
encontrando sentido na epistemologia do encontro que rompe a cotidianidade (Heller, 
2008). 

Pensamos a aprendizagem atravessada pelo amor, no qual produz significado na 
relação com o outro, na tarefa de conviver, de dar ao Outro o legítimo direito de SER 
COM DEMAIS.  Ao pensar essa aprendizagem nos aproximamos da noção de amor 
trazida por Maturana (1998) como “a emoção que constitui o domínio de ações em que 
nossas interações recorrentes com o outro fazem do outro um legítimo outro na 
convivência.” (MATURANA, 1998, p. 22). 

 
Considerações finais 
 

O desafio da educação Inclusiva é imperativo. A escola para todos se calça em 
uma utopia de acontecimentos possíveis, subtraindo diariamente a tarefa ultrapassada de 
modelos escolares que insistem no agrupamento pelas caracteristicas e atravessamentos 
individuais. A transformação da escola/sociedade de excludente em inclusiva inaugura 
outros princípios, outros valores, na busca de um lugar para todos.  

 
A passagem de uma concepção excludente de sociedade e de escola para uma 
fundada na diversidade humana deve significar uma profunda mudança em toda a 
dinâmica educacional, refletindo, principalmente, na construção de novos sentidos 
éticos e morais para a vida em sociedade. (MARQUES E MARQUES, 2004, p. 23).  
 

A Educação Inclusiva na busca de entender direitos igualitários a todos, como 
ideais de uma sociade fraterna corrobora a questão das oportunidades para a 
participação de uma nova sociedade, como esclarecem Stainback & Stainback (1999): 
 

Se realmente desejamos uma sociedade justa e igualitária, em que todas as 
pessoas tenham valor igual e direitos iguais, precisamos reavaliar a maneira como 
operamos em nossas escolas, para proporcionar aos alunos com deficiência as 
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oportunidades e as habilidades para participar da nova sociedade que está 
surgindo (STAINBACK & STAINBACK, 1999 p. 29). 

 
A docência-experiência e a criança com autismo: as possibilidades de construção 

de uma inclusão ‘menor’, propõe uma ruptura com lugares instituídos na escolarização de 
crianças com autismos ou outras singularidades, sobretudo quando questiona a prática 
docente legitimadora de chancelas a partir de um lugar onde ela se produz pela ótica 
microscópica do fazer, do lidar, do ir ao encontro.  

O autismo no território em que se dá nossas investigações é caracterizado a partir 
de visões muito conservadoras, que por vezes, enxerga o sujeito como alvo de urgentes 
práticas caritativas ou assistencialistas, declinando-se para a lógica de seu 
encaminhamento para a escola especial. O presente ensaio entre interlocuções e 
desafios traz à cena uma aprendiz que como qualquer outra criança é um sujeito de 
direitos, possuidora de vozes e personalidade e que na constituição de si o autismo é um 
atributo a mais.  

Ir ao encontro por tentativas no sentido de Deligny (2015) nos dá, aprofunda a 
temática da inclusão por saberes e práticas que enxergam o autismo sob o prisma da 
reivenção cotidiana da inclusão na escola, para além das políticas e dos documentos 
oficiais, e coloca o/a aprendiz como protagonista de sua história, centro da aprendizagem, 
do acolhimento irrestrito, da saúde e da direção de direitos.  

A Escola Inclusiva na contemporaneidade acentua-se como uma campo moderno 
ao não se limitar no público-alvo da educação especial, mas promovendo acesso 
incondicional a todo ser humano, por isso, ela adjetiva-se como revolucionária, ainda que 
em meio a questionamentos e descrétitos.  

Se são urgentes as trasnformações das políticas afim de permanentes e 
crescentes avanços na garantia de direitos por efetivações no interior das instituições de 
forma igual é dimâmico que a inércia até que essas se cumpram não tenha a capacidade 
de determinar nossa tarefa enquanto educadores. Ao pensar dessa forma, a educação 
inclusiva dota-se de uma descontrução desse termo, por se tornar entendida à caminho, 
em potência. 
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A SOCIOLOGIA E A SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA ENQUANTO COMPONENTE 
CURRICULAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

 

Michel Gustavo de Almeida Silva149 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo estudar a trajetória da Sociologia na 
educação básica brasileira e os aspectos que têm caracterizado a relação entre a 
Sociologia, educação secundária e  Ensino Médio, e por conseguinte, o papel da 
Sociologia na educação brasileira, durante os sucessivos governos e contextos político-
sociais brasileiros. 
 
Palavras-chave: Sociologia; Educação; Ensino médio. 
 

1. Introdução 
 

Para entendermos o contexto atual do ensino da Sociologia, bem como a 
problemática enfrentada pelo docente em seu fazer pedagógico cotidiano no Ensino 
Médio brasileiro, é imprescindível analisarmos a sua trajetória histórica na educação 
básica brasileira.  

Nesse trabalho realizamos  um estudo sobre a trajetória histórica da Sociologia na 
educação básica brasileira, procurando destacar alguns aspectos que têm caracterizado a 
relação entre a Sociologia, educação secundária e  Ensino Médio, e por conseguinte, o 
papel da Sociologia na Educação brasileira, durante os sucessivos governos e contextos 
político-sociais brasileiros. 

Os procedimentos metodológicos adotados na presente pesquisa qualitativa são: 
revisão bibliográfica e análise documental a partir do que foi apontado pelos seguintes 
autores na literatura disponível sobre o tema: Fernandes (1977), Corrêa (1996), Romano 
(2009), Moraes (2003, 2011), Feijó (2012), Machado e Totti (2013), Oliveira (2013), 
Jinkings, (2007), Freitas e França (2016), Carvalho Filho (2014), Meucci (2015), Simões, 
(2017), Souza (2017), Bodart e Tavares (2018), Turini (2019), Oliveira, Amurabi e Cigales 
(2019), entre outros. 

Levando em consideração a noção de que o processo histórico de implementação 
do ensino de Sociologia, no Brasil, é marcada pela intermitência, isto é a não-presença 
constante no currículo da educação básica do Brasil, desenvolvemos a presente pesquisa 
dentro do recorte temporal: Pareceres de Rui Barbosa (BRASIL, 1882) até a Reforma do 
Ensino Médio, (BRASIL, 2017) e a homologação da primeira Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) Ensino Médio, (BRASIL, 2018). 

 
2. Da proposta de inclusão da Sociologia para educação pública de Rui Barbosa de 
1882 até o fim do período de Ditadura Militar, 1985 
 

A Sociologia enquanto ciência data da segunda metade do século XIX, a partir de 
um conjunto de acontecimentos históricos e sociais, tais como a Revolução Francesa e a 
Revolução Industrial. De acordo com Fernandes (1977, p.11), a Sociologia “nasce e se 

 
149 Mestrando em Docência para Educação Básica pela UNESP, Graduado em Filosofia pela Universidade Metodista de 
São Paulo, graduado em Ciências Sociais pela UNIFRAN e Pós-graduação: Especialização em Metodologia de Ensino 
de Filosofia e Sociologia pela Faculdade de Educação São Luís. 
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desenvolve como um dos florescimentos intelectuais mais complicados das situações de 
existência nas sociedades industriais e de classe.  

A Sociologia como disciplina escolar  surge no Brasil, em 1882, pela proposição de 
projetos de lei que incluíam a disciplina no ensino secundário, da autoria do deputado Rui 
Barbosa, os Pareceres de Rui Barbosa (BRASIL, 1882). A Sociologia é uma disciplina 
escolar com tradição de quase cento e quarenta anos na grade curricular da Educação 
básica brasileira. A pesquisa de Souza (2017) nos aponta que a primeira aparição da 
Sociologia se culminou com a chegada do pensamento positivista ao Brasil, no final do 
século XIX.  

De acordo com Feijó (2012) no final do Segundo Reinado, em 1882, houve a 
primeira sugestão da Sociologia como disciplina, pela proposição de projetos de lei que 
incluíam a disciplina no ensino secundário, da autoria do deputado Rui Barbosa.   

A pesquisa de Romano (2009, p.38) também aponta essa perspectiva e afirma que 
“a primeira proposta de implantá-la na escola pública veio com Rui Barbosa, em 1882, na 
qual pretendia que o primário tivesse a disciplina “Noções de Vida Social” e o secundário 
“Elementos de Sociologia”.  

Segundo Oliveira (2013, p.335), “a Sociologia enquanto disciplina escolar apresenta 
uma série de particularidades, talvez a mais proeminente refira‐se a sua intermitência no 
currículo escolar”. Tal perspectiva está em consonância com os estudos de Souza (2017, 
p.35) que nos afirmam “ a Sociologia entrou e saiu, repetidas vezes, da grade curricular 
obrigatória do ensino médio”.  

A implementação do ensino de Sociologia no Brasil é marcada pela intermitência, 
isto é a não-presença constante no currículo da educação básica do Brasil, também foi 
fortemente influenciada pelo contexto social, conforme frisou o autor Jinkings (2007, 
p.117), vários acontecimentos sociais pontuais do início do século XX, contribuíram, tais 
como: “como o tenentismo, as lutas operárias, a fundação do Partido Comunista 
Brasileiro, a Semana de Arte Moderna, as chamadas Revolução de 1930 e Revolução 
Constitucionalista de 1932, favorecia a reflexão sobre a vida social e o sistema capitalista 
que se estruturava no país.”  

Para Feijó (2012, p.134): “foi no processo de desagregação da sociedade 
escravocrata e senhorial que se deu a incorporação da sociologia à cultura brasileira, 
inicialmente nos primeiros cursos voltados à formação de professores, sob a influência do 
pensamento positivista de August Comte”. 

Esse começo da Sociologia na educação brasileira a partir da sugestão de Rui 
Barbosa, apresentada nos seus pareceres, não chegou a ser oficializado pelo Estado 
brasileiro, entretanto é um marco histórico para o ensino de Sociologia na educação 
básica brasileira, conforme  afirma Moraes: 

 
Rui Barbosa e os “Pareceres” de 1882-83 passaram a redefinir o início da presença 
da Sociologia na educação brasileira. No entanto, o projeto de Rui Barbosa, que 
nem foi lido nem aprovado [...] Assim, quer por não ter sido oficializada, quer pela 
não especificidade, os pareceres de Rui Barbosa têm importância relativa como um 
marco na história do ensino de Sociologia na escola secundária brasileira.  
(MORAES, 2011, p.361) 

 

Segundo Machado e Totti (2013, p.144) “a Sociologia como disciplina do currículo 
escolar teve seu início no Brasil com o advento da República, quando o então ministro da 
educação Benjamim Constant, iniciou uma Reforma da Instrução Pública, em 1890”.  

A pesquisa de Carvalho (2015, p.3) afirma que : “a história pedagógica da Sociologia 
começa no final do século XIX, em 1890, quando Benjamim Constant a insere em sua 
proposta de reforma do ensino como disciplina obrigatória, tantos nos cursos superiores 
quanto secundários”.   
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Após essa estreia da Sociologia na educação brasileira150 , esse componente 
curricular passou por um processo de quase um século e meio de idas e voltas na grade 
curricular da educação básica, ocasionadas por uma série de reformas educacionais que 
permearam diversos contextos político-sociais do Brasil. Na perspectiva de Corrêa  
acerca da estreia da Sociologia na educação brasileira: 

 
A existência da Sociologia como disciplina obrigatória nos currículos das escolas 
brasileiras, não é recente. Data de 1890, com Benjamin Constant, [...] propôs uma 
reforma de ensino, introduzindo a Sociologia como disciplina obrigatória nos cursos 
superiores e secundário [...] Com a morte de Benjamin Constant, na época da 
implantação dos novos currículos, a questão da Sociologia foi deixada de lado. Em 
1925 com a reforma Rocha Vaz, a disciplina foi introduzida na prática em escolas 
secundárias brasileira (CORRÊA, 1996, p.41). 

 

Analisando a pesquisa da autora sobre a estreia da Sociologia como disciplina 
obrigatória no ensino brasileiro, em 1890, nos fica evidente a influência política do ministro 
nas tomadas de decisões do governo e na educação brasileira da sua época, bem como a 
desconsideração por parte do governo sobre a Sociologia, após a morte de Benjamim 
Constant, sendo novamente introduzida apenas em 1925.  

No entender de Freitas e França (2016), o ministro Benjamin Constant, em 1891, foi 
o segundo ator social a requisitar a inclusão da Sociologia no ensino brasileiro. Já para 
Feijó (2012), a Reforma Benjamin Constant (BRASIL,1891) além de prescrever a 
Sociologia como disciplina obrigatória no último ano de formação do alunado, também 
visava tornar o ensino secundário laico e científico. Entretanto tal expectativa não se 
cumpriu, de acordo com a pesquisa de Bispo: 

 
A Reforma Benjamim Constant foi operacionalizada apenas parcialmente [...] 
durante todo o final do século passado, a edição de diversos dispositivos legais 
modificou paulatinamente a proposta de certificação, exames e organização 
curricular da reforma. Tais dispositivos foram consolidados no Decreto nº 3.980, de 
1º de Janeiro de 1901, a denominada reforma Epitácio Pessoa, que retirou 
oficialmente a Sociologia do currículo, sem que ela nunca tivesse sido ofertada. 
(BISPO, 2003, p.30) 

 

Essa inserção, apesar de ser um passo inicial imprescindível, se mostrou fugaz, 
pois, em 1901, com a Reforma Epitácio Pessoa151, a Sociologia deixou de ser uma 
disciplina obrigatória no currículo da escola média, conforme nos aponta Feijó: 
 

Em 1901, já com um presidente civil no poder, a Reforma Epitácio Pessoa realizou 
diversas alterações na Reforma proposta por Benjamin Constant, retirando a 
obrigatoriedade da Sociologia das escolas, sem que a disciplina tivesse sido 

incluída, de fato, nos currículos escolares.  (FEIJÓ, 2012, p.133) 

 

De acordo com Moraes (2011) essa reforma, que visava tornar obrigatório o ensino 
de Sociologia, não se concretizou devido a desentendimentos entre o autor Benjamim 
Constant e o marechal-presidente Manoel Deodoro da Fonseca. Apesar de tal fato 
negativo para a inserção da Sociologia na Educação Básica brasileira, segundo Oliveira 
(2014, p.102): “é a partir dos anos de 1920 que temos um processo de institucionalização 
e sistematização da Sociologia, destaca-se o fato que em 1925 temos a reforma 

 
150Oliveira (2013, p.336) afirma que a introdução da Sociologia na escola se deu em um período anterior à criação dos 
primeiros cursos de Ciências Sociais no Brasil, o que veio a ocorrer nos anos de 1930, de modo que, os primeiros 
professores de Sociologia eram predominantemente autodidatas.   
151 Sobre a Lei da Reforma Epitáfio Pessoa, consultar: HISTEDBR (s/d).   
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educacional promovida por João Luiz Alves-Rocha Vaz que introduziu a Sociologia no 
currículo da Escola Normal e da Secundária.” 

Em 1925, com a Reforma João Luiz Alves conhecida como Reforma Rocha Vaz152 
(BRASIL,1925) e estabelecida pela Lei n.16.782-A, de 13/01/1925 , a Sociologia torna-se 
obrigatória nos anos finais dos cursos preparatórios, no sexto ano conforme o seu Art. 47. 
Souza (2017, p.37) também compartilha desse pensamento “ em 1925, a Reforma Rocha 
Vaz (Decreto n.16.782-A) torna obrigatória a disciplina de Sociologia nos anos finais dos 
cursos preparatórios”.  

De acordo com Oliveira (2013, p.335), a sugestão de Rui Barbosa e da proposta de 
inclusão da Sociologia como disciplina escolar pela Reforma Benjamim Constant não 
surtiram o efeito esperado pelos defensores da Sociologia e “é apenas a partir dos anos 
de 1920 que está passa a se consolidar como disciplina escolar, por meio das reformas 
Rocha Vaz (1925) e a Francisco Campos (1931)”. No entendimento de Guelfi (2001) 
durante o período de 1925 a 1942 a Sociologia como disciplina escolar continuou regular 
e obrigatória.  

Em 1931, sobre a vigência do mandato político do então Presidente da República 
Getúlio Vargas, a reforma educacional Francisco Campos153  promovida pelo Ministro da 
Educação Francisco Campos, garantiu a permanência da Sociologia e segundo Freitas e 
França: 

 
A Reforma de 1931 realizada por Francisco Campos, Ministro da Educação do 
governo Getúlio Vargas, manteve o caráter da disciplina de Sociologia no Ensino 
Secundário como preparatória para o Ensino Superior. O adolescente passava por 
uma formação básica de cinco anos e por outra complementar de dois anos. Esses 
dois anos se destinavam à preparação para o ingresso nas faculdades de Direito, 
Ciências Médicas, Engenharia e Arquitetura (FREITAS e FRANÇA, 2016, p.43): 

 

A  Reforma educacional conhecida como Francisco Campos (BRASIL, 1931), 
conforme nos frisa a referida autora, garantiu a permanência do componente curricular 
Sociologia na Educação secundária como proposta de preparar os jovens para o Ensino 
Superior.  

Há um objetivo pedagógico mais pautado na formação para um novo nível de ensino 
do que a formação do pensamento crítico. Segundo Meucci (2015), o componente 
curricular Sociologia desapareceu do currículo pela Reforma Capanema (Brasil, 1942, 
Decreto nº 4.244 de 9 de Abril de 1942) que instituiu o ensino secundário em duas 
modalidades: clássico e científico (cada uma de três anos), e ambas, não abordaram o 
conhecimento sociológico. Essa perspectiva de Meucci (2015) é consonante com o 
parecer de Moraes (2011, p.363) sobre o ano de 1942, o contexto da Reforma Capanema 
que: 

 
[...] Marca o fim da obrigatoriedade do ensino de Sociologia na escola secundária 
(que durou, repita-se, de 1925 a 1942). A Reforma reorganizou a educação 
brasileira, em especial redefinindo o ensino secundário, agora dividido em dois 

segmentos, ginasial (4 anos) e colegial (3 anos) (MORAES, 2011, p.363). 

 

A Reforma Capanema passa a ser um novo golpe contra a permanência da 
Sociologia no ensino secundário, conforme aponta a pesquisa da referida autora, ao 
mesmo tempo em que reorganizou a educação brasileira. Segundo Machado e Totti 
(2013, p.150) “a reforma Capanema de 1942 vigorou até 1961, quando a Lei Federal nº 

 
152 Sobre a Reforma Vaz, consultar: Decreto nº 16.782-a, de 13 de janeiro de 1925 (BRASIL, 1925). 
153 Sobre a Lei da Reforma Francisco Campos, consultar:  Decreto nº 19.890, de 18 de Abril de 1931 (BRASIL, 1925). 
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4.024, fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reformulando o ensino de 
educação básica em todo o país”.  

Conforme aponta a pesquisa de Machado e Totti (2013) a Reforma educacional 
Capanema teve duração de dezenove anos. Moraes (2003, p.7) nos afirma que  na 
Reforma Capanema “a sociologia é excluída do currículo, e deixa de ser obrigatória  no 
curso clássico e no científico, segmentos alternativos que constituíam o colegial e 
segunda parte do ensino secundário; aparecendo no curso normal como sociologia 
educacional”.  

A perspectiva de Moraes  parece corroborar com a de Carvalho Filho (2014, p.76) 
que afirma: “durante os anos de 1942 a 1961, com a Reforma Capanema, a sociologia 
não somente perdeu seu caráter obrigatório, mas foi novamente excluída dos programas 
escolares.” Entretanto, a década de 50 foi importante para a discussão acerca da 
obrigatoriedade da Sociologia na educação básica  brasileira, conforme salientam 
Machado e Totti (2013, p.145): 

 
O debate acerca da obrigatoriedade do ensino de Sociologia foi incorporado na 
Universidade e pela intelectualidade nos anos 1950, sendo marco fundamental de 
um enorme embate na história da sociologia brasileira. Esses debates tiveram o 
ápice no I Congresso Brasileiro de Sociologia, em 1954, realizado na cidade de São 
Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 
(MACHADO e TOTTI, 2013, p.145). 

 

Segundo Moraes (2003), durante o período, especificamente uma década, de 1961-
1971, a Sociologia passa a figurar na Educação Básica brasileira como um componente 
curricular de caráter optativo. De acordo com Feijó (2012) a primeira LDB (BRASIL, 1961) 
não apresenta mudanças significativas para o ensino secundário e com poucas diferenças 
em relação a Reforma Capanema e não garantiu a obrigatoriedade da Sociologia na 
educação básica.  

O pensamento de Souza (2017, p.37) também nos orienta que a “primeira LDB (Lei 
de Diretrizes e Bases), firmada em 1961, pouca coisa alterou na estrutura educacional 
que emergiu após a Reforma Capanema, e tornou a Sociologia uma disciplina opcional 
dentre mais uma centena de outras.” 

 

3. O componente curricular Sociologia no Ensino Médio do Brasil pós-64 
 

Em 1964, por meio de Golpe Militar, é instaurado, no Brasil, o regime autoritário da 
ditadura civil-militar. Período de atentado à democracia brasileira que perdurou por 
durante vinte um anos. Segundo Freitas e França (2016, p.45) durante esse período 
histórico do Brasil “o ensino de Sociologia foi eliminado da educação básica pelo Regime 
Militar, por meio do Decreto Lei n. 869 de 1968”.  

De acordo com Machado e Totti (2013, p.151) “dentre as mudanças determinadas 
pelo Conselho Federal de Educação não constava referência alguma à introdução da 
Sociologia como disciplina obrigatória ou optativa”. Esse período foi considerado uma 
baixa para as Ciências Humanas no ensino secundário, conforme nos aponta a pesquisa 
de Mota: 

 
A partir de 1964, em virtude da nova orientação política que passa a dirigir o país, 
as intervenções e propostas para o sistema escolar passaram a priorizar a formação 
profissionalizante. Não somente a sociologia, mas também a filosofia e as ciências 
humanas de maneira geral foram retiradas do ensino secundário (MOTA, 2005, 
p.94). 
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Durante a Ditadura, de 1964 até 1985, a educação secundária passou a ser pautada 
em um caráter “profissionalizante e pragmático” (FEIJÓ, 2012, p.142) e a Sociologia foi 
excluída do currículo, ficando restrita apenas a formação de educadores primários e 
acabou sendo substituída pelas disciplinas Organização Social e Política Brasileira 
(OSPB)  e Educação Moral e Cívica.  

De acordo com Lima (2014, p.3): “durante o período da ditadura militar no Brasil 
(1964-85) o ensino de Sociologia foi banido do ensino secundarista. Em 1971 este ensino 
foi definitivamente retirado e substituído pelos ensinos de Organização Social e Política 
Brasileira – OPSB e Educação Moral e Cívica – EMC”. 

A Lei de Diretrizes e Base de 1971154 - Lei 5692/71 (BRASIL, 1971) afirma em seu 
Art. 7º: “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 
Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 
1º e 2º graus” (BRASIL, 1971). De acordo com Neto: 

 
Em 1971, uma nova reforma é realizada, a lei nº 5.692, Reforma Jarbas Passarinho, 
que modifica mais uma vez a estrutura da organização escolar no país, que até o 
momento seguia as determinações da reforma Capanema. [...] Nesta nova reforma 
o grande problema da sociologia vinha no sentido de que as novas orientações 
curriculares exigiam disciplinas que possibilitassem uma aplicação prática de seus 
conteúdos. No caso a reflexão proposta pela Sociologia era abstrata demais (NETO, 
2012, p.4). 

 

Durante esse período histórico brasileiro, a educação esteve voltada mais para o 
âmbito técnico e pragmático e a Sociologia foi vista de modo bastante reducionista e de 
certa forma proposital pelas elites que influenciavam a política e o espaço educacional, 
“como sinônimo de comunismo, e seu ensino passa a ser visto como uma forma de 
aliciamento político” (FEIJÓ, 2012, p. 143). Acerca desse episódio segregador e 
excludente do ensino de Sociologia na escola pública no Brasil, influenciado pelo 
militarismo, Meucci postula: 
 

Em 1969, o Decreto-lei 869 (Brasil, 1969) introduziu também a Disciplina Educação 
Moral e Cívica como disciplina obrigatória em todos os níveis e em todas as escolas 
do país. De certo modo, OSPB e Educação Moral e Cívica cumpriram, para a 
ditadura nos anos de 1960 e 1970, as funções normativas que antes a Sociologia 
cumpriu. Por isso, ao longo da ditadura, a Sociologia permaneceu muito restrita ao 

campo de formação de educadores primários  (MEUCCI, 2015, p.255). 

 
A pesquisa de Machado e Totti (2013) nos frisa que durante o supracitado período,  

a definição do rol de disciplinas obrigatórias e complementares para a Educação Básica 
ficou a cargo de cada Estado brasileiro e o Estado de São Paulo não incluiu a Sociologia 
como disciplina obrigatória na grade curricular da escola secundária.  

Através da análise do pensamento e estudo dos autores supracitados podemos 
compreender que, nesse primeiro século, a Sociologia na educação brasileira, ficou 
profundamente marcada pela intermitência, sendo praticamente excluída durante as duas 
décadas da ditadura militar. Em São Paulo, na década de 60, a partir da Lei nº 10.038 e 
alguns decretos e resoluções acrescidos, a Sociologia voltou a configurar na grade 
curricular da escola secundária, em uma “lista de disciplinas optativas e outra de 
disciplinas obrigatórias a serem adotadas no ciclo colegial secundário e normal.” 
(MACHADO e TOTTI, 2013, p.152). 

Em 1971, com a Lei nº 5.962, a Educação brasileira, (no caso os 1º e 2º graus), 
passa por um  processo de reformulação, com uma parte comum de disciplinas 

 
154 Sobre a Lei de Diretrizes e Base de 1971, consultar Lei n° 5692 de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971). 
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obrigatórias e outra com optativas. De acordo com Machado e Totti (2013), a Sociologia 
passou a ser ministrada apenas no curso normal de formação de professores. A ausência 
de obrigatoriedade do componente curricular Sociologia persistiu até 1982 “quando a lei n. 
7044\82, passou a flexibilizar a obrigatoriedade do 2º grau profissionalizante, abrindo 
espaços para uma educação mais formativa geral.” (SOUZA, 2017, p.38). Na década de 
1980, a Sociologia passou a ser optativa nos currículos brasileiros, conforme nos aponta a 
pesquisa de Freitas e França: 

 
Com a Lei federal n. 7044/82 (BRASIL, 1982) e a Resolução SE/SP n. 262/83 (SÃO 
PAULO, 1983), abriu-se a possibilidade de inclusão da Sociologia no então 2º grau 
como disciplina optativa, e coube à direção de cada escola fazer a escolha em 
inserir a disciplina na no currículo escolar. Isso proporcionou a inclusão gradativa da 
disciplina no 2º grau. (FREITAS e FRANÇA, 2016, p.46-47) 

 

Segundo Turini (2019) a década de 1980 é um período importante para a volta e a 
reabilitação da Sociologia e do ensino de Sociologia no Brasil. De acordo com o referido 
autor, o processo de reinserção da disciplina Sociologia na Educação Básica acontece, ao 
mesmo tempo em que, se dá o reconhecimento e regulamentação da profissão de 
sociólogo.  

Essa reinserção da Sociologia não foi marcada pelo caráter de obrigatoriedade. Em 
1996, o art. 36, § 1º inciso III da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9.394/1996) (BRASIL, 1996), determinava que, ao final do Ensino Médio, todo estudante 
deveria “dominar os conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício 
da cidadania”.  

Ou seja, trinta e dois anos depois da ditadura civil-militar, mesmo assim, essa lei 
voltada para a Educação não correlacionou a Sociologia (e a Filosofia) como disciplinas 
obrigatórias do currículo do Ensino Médio. Tal estado de coisas permaneceu até 2008.  

Apesar da política neoliberal adotada pelo então presidente Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2003) que priorizou a economia e não a formação integral dos alunos 
brasileiros, delegando a disciplina Sociologia o caráter de supérflua, destacamos o debate 
e a luta democráticos em prol da obrigatoriedade da Sociologia na educação básica 
brasileira proporcionado pelos diversos atores e segmentos sociais supracitados. Em 
2001, surge uma possibilidade da reinserção da Sociologia  

 
e da Filosofia, no Ensino Médio foi apontada em 2001, por meio de um projeto de lei 
de autoria do deputado federal Padre Roque, porém, o projeto após a aprovação no 
legislativo foi vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso (OLIVEIRA, 2013, 
p.357). 

 

 A pesquisa de Mota (2005, p.95) compartilha dessa perspectiva e nos afirma que 
em 2001 “o projeto de lei (nº 3.178-B, de 1997) que tornaria o ensino da sociologia e da 
filosofia obrigatórios no ensino médio, de autoria do deputado Padre Roque (Partido dos 
Trabalhadores do Paraná), foi vetado integralmente pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso”.  

O veto do presidente Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo de formação, ao 
projeto de lei Nº 3.178/1997  que, visava alterar os dispositivos do art. 36 da Lei nº 9.934 
de dezembro de 1996, LDB (BRASIL, 1996) e estabelecer as diretrizes e bases da 
educação nacional do deputado padre Roque Zimmermann, foi bastante simbólico e 
fomentou interpretações diversas. 

 Uma delas é o fato de um presidente sociólogo, em um contexto histórico de regime 
democrático, não respeitar o exercício e a voz do Legislativo, tampouco a demanda 
popular, negando a possibilidade da efetivação da Sociologia no currículo oficial e o 
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acesso de milhões de jovens brasileiros à um conhecimento fundamental para 
compreender o processo histórico do Brasil e a dinâmica da realidade social brasileira.  

Segundo Mota (2005, p.95) “o Diário Oficial da União de 9 de outubro de 2001 foram 
publicadas as razões do veto: a proposta acarretaria ônus para os Estados na contratação 
de professores; e não haveria licenciados suficientes para atender às demandas das 
escolas, caso fosse aprovada.”  

A justificativa do então presidente Fernando Henrique Cardoso para o veto não foi 
pautada na importância do componente curricular Sociologia para a formação integral dos 
alunos brasileiros, conforme alegou Turini:   

 
Em 8 de outubro de 2001, FHC justificou seu veto, afirmando que os conteúdos de 
Filosofia e Sociologia já eram contemplados em outros componentes curriculares, 
que a sanção do projeto ocasionaria forte impacto nos cofres públicos e que, 
sobretudo, não havia número de profissionais qualificados para atuação 
docente.(TURINI, 2019, p.53) 

 
Tal decisão governamental, frisada pelo referido autor também está atrelada ao 

projeto de sociedade estabelecido pelo seu governo de viés político neoliberal, marcado 
por decisões políticas, tais como; privatizações e terceirizações e cortes de investimento 
em projetos sociais que não atendiam necessariamente os interesses populares, e sim, a 
demanda do mercado.  

Podemos pensar também que o caráter crítico e questionador da Sociologia, ciência 
que tem como objetos de estudo: a política, as formas de governo, as relações sociais na 
sociedade capitalista e o próprio processo da modernidade, sendo capaz de fornecer 
instrumentos de criticidade para os jovens estudantes do Ensino Médio; possa ter sido 
colocado na balança das decisões presidenciais, afinal o veto foi à uma proposta 
elaborada por um parlamentar, votada no plenário e fruto de demandas sociais e debates 
públicos e a justificativa alegada pelo presidente sociólogo foi reducionista.  

De acordo com Oliveira, Amurabi e Cigales (2019, p.43) os avanços legais sobre a 
inclusão da Sociologia como disciplina obrigatória tem como marco a LDB (BRASIL, 1996) 
que “se desdobra no parecer do CNE/CEB nº 38/06, que se posicionou de forma favorável 
à inclusão da sociologia e da filosofia no ensino médio.”  

A Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) foi um importante momento para o 
ensino de Sociologia, mesmo que não tenha apontado de forma explícita, em seu texto 
jurídico, a obrigatoriedade da Sociologia, entretanto há um percurso complexo até a Lei nº 
11.684/08 (BRASIL, 2008), marcado por textos normativos como as DCNEM (BRASIL, 
1998) e PNCEM (BRASIL, 1999) que requisitavam o ensino de Sociologia no Ensino 
Médio pautado na interdisciplinaridade, dessa forma o ensino de Sociologia continuou 
sendo de caráter não obrigatório até 2008.  

Segundo Oliveira e Cigales (2019) a lei nº 11.684/08 consolida a presença 
obrigatória da Sociologia e da Filosofia no currículo escolar do Ensino Médio. De acordo 
com Oliveira (2013, p.359) em “2006 o CNE emite um parecer favorável à introdução da 
Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio, e em 2008 a Lei nº 11.684/08  foi aprovada, 
tornando obrigatório o ensino de Sociologia e de Filosofia em todas as séries do Ensino 
Médio no Brasil”   

No entendimento de Bodart e Tavares (2018, p.8) “ a Sociologia retornou ao Ensino 
Médio como disciplina obrigatória por meio da Lei nº 11.684/08, entrando em vigor no ano 
seguinte, em 2009”. Essa lei foi sancionada pelo então presidente José Alencar e visava 
alterar o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2008), que 
estabelecia as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a 
Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do Ensino Médio.  
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4. O contexto e a Lei do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2017) 
 

No Brasil atual, a educação pública está sujeita a lógica do capital, o que ficou 
evidenciado com o viés tecnicista da Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017) que 
segundo a CNTE (2018) tem como principal mote a estratégia de mercantilização do 
Ensino Médio (e da educação básica).  

A Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017), proposta por Medida Provisória nº 
746/2016 (BRASIL, 2016)  e sancionada pelo presidente Michel Temer, conhecida 
juridicamente como Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017) , que conforme exposto em seu texto 
original, visa alterar e invalidar a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a LDB (BRASIL, 
1996), além de ter sido sancionada sem amplo debate com a sociedade e os professores, 
também praticamente excluiu a obrigatoriedade de todas as outras disciplinas no Ensino 
Médio, excetuando Matemática e Língua Portuguesa.  

Ferreira e Santana (2018) afirmam que, após a Reforma do Ensino Médio, a 
educação passa a funcionar, visando suprir os vácuos do mercado, preparar mão de obra, 
de preferência barata, para alicerçar a economia. Com o desenvolvimento do 
neoliberalismo mundo afora, o objetivo da educação brasileira também visa formar o 
alunado para o contingente de mão de obra do mercado brasileiro, algo que fica explícito 
com a fragmentação da grade curricular por áreas de conhecimentos e duas disciplinas 
como obrigatórias: Língua Portuguesa e Matemática.  

Um exemplo explícito; é o fato do ensino profissionalizante, que promete formar o 
aluno para o mercado de trabalho, fazer parte da BNCC Ensino Médio (BRASIL, 2018) 
como um dos possíveis itinerários formativos e nenhum dos componentes das Ciências 
Humanas que possuem amplo leque de possibilidades para o desenvolvimento do 
pensamento crítico nos alunos, se configurar como obrigatório no Ensino Médio.  

Essa configuração de grade curricular, cria uma espécie de relação de caráter 
hierárquico entre as disciplinas, como se as demais devessem ser subalternas com 
enfoque para a priorização das habilidades e competências de Língua Portuguesa e 
Matemática. Um dos motivos da Lei do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2017) é o combate à 
desigualdade de acesso ao conhecimento e da aprendizagem por parte dos educandos 
nas cinco regiões brasileiras.  

Entretanto, em nenhum momento, da efêmera discussão sobre a suposta 
importância e urgência da Reforma do Ensino Médio, alegada pelos propositores e nem 
nas tentativas de audições públicas da BNCC Ensino Médio (BRASIL, 2018), no MEC e 
as propagandas governamentais sobre o Novo Ensino Médio, ninguém explicou como se 
daria essa equalização social da educação brasileira.  

Diante do quadro apresentado, como propiciar a equalização do acesso e 
aprendizagem do conhecimento com diferentes itinerários formativos e a obrigatoriedade 
de apenas duas disciplinas no Ensino Médio? Essa Lei 13.415/17 (BRASIL, 2017) de 
certa forma passa por cima até mesmo do que está prescrito no Art.205 da Constituição 
Federal: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

De acordo com Gonçalves (2017) houve uma série de manifestações contrárias de 
várias instâncias sociais e diferentes entidades educacionais sobre a Lei do Novo Ensino 



360 

 

Médio (BRASIL, 2017), manifestações essas que apontaram os efeitos nefastos da 
reforma do Ensino Médio e explicitaram a falta de diálogo entre o governo e os 
profissionais da educação e a população.  

 De fato, não houve debate democrático por parte do Governo Federal, a questão da 
educação básica passou a ser tratada de forma aligeirada e apressada e permeada por 
investimento milionário de dinheiro público em propagandas televisivas para o 
convencimento da possível calamidade da educação e da urgência de mudanças 
significativas na Educação e da importância da Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 
2017), e claro, isso gerou protestos por parte dos principais envolvidos no processo 
educativo: os professores e alunos.  

O que ficou evidente no teatro político-social de roteiro neoliberalista da peça: 
Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017) foi a atuação empenhada de grupos 
empresariais interessados em comercializar a educação e na privatização de partes da 
educação pública e a negação velada da participação dos professores da escola pública e 
prevaleceu os interesses do capital e não o público que certamente visa a democratização 
efetiva da educação básica para todo os alunos do Ensino Médio brasileiro. O próprio 
MEC que apoiou a Reforma do Ensino Médio afirmando que apenas 58% dos jovens 
estão na escola na idade certa (Gonçalves, 2017) parecendo evitar a efetivação de um 
debate amplo e democrático compactuando com o teor de toque de caixa que o então 
presidente Michel Temer tomou pela Reforma do Ensino Médio ou simplesmente 
conforme afirma Gonçalves:  

 
Não conhece a história da oferta desta etapa da educação básica no País. O ensino 
médio passou a fazer parte da educação básica apenas com a aprovação da LDB, 
em 1996, sem ser considerado etapa obrigatória no processo de escolarização. 
Apenas em 2013, com a lei n. 12.796, que alterou o artigo 4º. da LDB, que definiu a 
obrigatoriedade da educação básica e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, é que o EM passou a ser obrigatório. (GONÇALVES, 2017, p.135) 

 

A LDB (BRASIL,1996) e a Lei 12.796 (BRASIL, 2013) apesar de não terem garantido 
a presença obrigatória da Sociologia na escola secundária, compuseram um marco 
histórico para a educação brasileira, uma vez que essas definem o Ensino Médio uma das 
etapas de ensino da Educação Básica e a definição da faixa etária para os alunos, bem 
como a obrigatoriedade do Ensino Médio.  

E, na atualidade, o Estado brasileiro estabelece uma finalidade para a rede de 
educação, ainda que de forma implícita, e essa finalidade está vinculada às relações de 
mercado e possui o viés tecnicista e neoliberalista e não garante a formação integral do 
aluno e aborda os conteúdos de forma ainda mais fragmentada, haja vista que o próprio 
texto da BNCC Ensino Médio (BRASIL, 2018) está impregnado das influências da 
linguagem mercadológica, em termos tais como: flexibilização, itinerários,  competências 
e metas, etc.  

Um dos pontos defendidos pelo então Ministro da Educação Mendonça Filho, é que 
a Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017) garantiria a flexibilização do ensino e 
autonomia do educando na escolha da formação de acordo com o plano de vida.  

A Lei do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2017) e o processo de composição da BNCC 
Ensino Médio (BRASIL, 2018) estão interligados e ao que parecem não visam transformar 
a atual realidade educacional, na verdade, apenas visam alguns ajustes menores para a 
manutenção do status quo da sociedade capitalista, potencializando ainda mais a 
desigualdade do acesso ao direito básico à educação estabelecido pela Constituição 
Federal (BRASIL, 1988) entre os jovens da elite e os jovens membros das outras classes 
sociais.  
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Isso nos faz pensar o quão excludente é o pano de fundo da referida política pública 
que foi estabelecida com o principal objetivo: fortalecer as instituições de ensino privadas, 
abrir espaço para a comercialização de um ensino de qualidade que a princípio deveria 
ser obrigação do Estado brasileiro e nos leva a refletir sobre o que Mészáros postulou em 
seu livro A educação para além do capital: 
 

As mudanças, sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são admissíveis 
apenas com o único e legítimo objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso da 
ordem estabelecida, de forma que sejam mantidas intactas as determinações 
estruturais fundamentais da sociedade como um todo, em conformidade com as 
exigências inalteráveis da lógica global de um determinado sistema de reprodução. 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 25) 

 

Essa decisão governamental é controversa em vários aspectos, como por exemplo; 
a velocidade com que a Lei do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2017) foi votada e 
sancionada e sem debate amplo com a sociedade, com a não obrigatoriedade das demais 
disciplinas levariam ao desinteresse por parte dos alunos, a imaturidade dos alunos, a 
formação do aluno apenas para o mercado de trabalho e o esvaziamento do pensamento 
crítico nas escolas, formação de consciência cidadã superficial, a não adequação das 
escolas para o novo formato do Ensino Médio. Em convergência com esses aspectos, 
podemos citar; o possível enxugamento da máquina estatal e o não oferecimento da 
grade curricular para certas disciplinas e a tecnização do ensino, até mesmo o não 
cumprimento da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que obriga o Estado a garantir a 
formação integral do aluno.  

Em um olhar mais atento sobre o contexto da sanção da Reforma do ensino médio 
por parte do presidente Michel Temer e acerca do processo de composição da BNCC 
(BRASIL, 2018), nos deixa explícito que, tais produtos governamentais, apenas visam 
atender os interesses do mercado e não um projeto pedagógico que promova uma 
sociedade mais igualitária, democrática, emancipada e justa. Como afirma o mesmo autor 
e dessa forma, “limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas 
interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o 
objetivo de uma transformação social qualitativa” (MÉSZAROS, 2008, p. 35).  

Levando em consideração o pensamento do referido autor, compreende-se que não 
é estranho de se pensar que o que se apresenta como projeto pedagógico promovedor de 
liberdade de escolha por parte do alunado em concomitância com o seu projeto de vida, 
uma vez que, além da obrigatoriedade das disciplinas Matemática e Língua Portuguesa e 
oferta obrigatória de uma das áreas de conhecimentos por parte da escola, não passe de 
ardil governamental para a manutenção das propostas neoliberais e mercadológicas de 
vários dos atuais partidos políticos e suas coligações.  

Em uma análise crítica sobre o contexto político-social da Lei do Novo Ensino Médio 
(BRASIL, 2017) e a BNCC Ensino Médio (BRASIL, 2018), é inevitável pensar no polêmico 
processo político de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, em 2016, 
marcado pela influência de vários setores na Câmara dos Deputados e Senado, tais 
como, a mídia, o empresarial, a troca de favores de parlamentares e os defensores de 
uma pauta neoliberal para o Estado brasileiro, e, por conseguinte, na conquista do poder 
por parte do seu ex-vice-presidente Michel Temer e as suas decisões políticas. Decisões 
políticas essas, todas tomadas de modo apressado e a toque de caixa, que atenderam 
apenas os interesses da elite dominante, tais como, Emenda Constitucional 241 (PEC do 
Teto dos Gastos), (BRASIL, 2016), Reforma Trabalhista (BRASIL, 2017), Reforma do 
Ensino Médio (BRASIL, 2017) e durante o seu último ano de mandato pautou na tentativa 
de implantar a Reforma da Previdência que, só não colocou em processo de votação por 
conta da sua impopularidade.  
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A educação básica, um segmento social importante, também sofre influência da 
lógica mercantil. Ferreira e Santana (2018) entendem que a Reforma do Ensino Médio 
(BRASIL, 2017) está associada à PEC 241 (BRASIL, 2016)  que veta a vinculação 
obrigatória de recursos para diversas áreas sociais, inviabilizando o aumento de 
financiamento da educação pública por vinte anos.  

A gestão do presidente Michel Temer que, ocupou o poder a partir de um processo 
de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff marcado por polêmicas e questões 
não debatidas, tinha como propósito neoliberalista enxugar a máquina estatal, cortar 
gastos públicos e atender aos interesses do mercado, e por conseguinte, essa não 
atendeu a nenhuma demanda popular e focou nas famosas reformas, e dentre elas a 
mais grave como vimos na seção anterior: a PEC241/2016 (BRASIL, 2016) e a Lei do 
Novo Ensino Médio (BRASIL, 2017).  

A Lei do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2017) além de ter sido sancionada visando 
mais o interesses de mercado, dos grupos privados de educação, que influenciam a 
educação do que garantir a formação integral do aluno, abrindo espaço para a 
precarização da educação brasileira e incertezas para o ensino de Sociologia, voltando 
vinte e um anos no tempo, no estado de coisas da LDB (BRASIL, 1996), no qual a 
Sociologia volta a ser um estudo e prática obrigatório no Ensino Médio e não um 
componente curricular obrigatório.  

O enfoque da Lei do Novo Ensino Médio (BRASIL, 2017) é a flexibilização do ensino 
e não o oferecimento dos conteúdos das disciplinas, exceto Matemática e Língua 
Portuguesa, sendo assim a Sociologia, o seu ensino e os seus conteúdos ficam 
comprometidos. A intermitência do ensino de Sociologia gerou sérios prejuízos conforme 
salienta Mascarenhas (2012, p.12): “dificultou o desenvolvimento do seu saber 
pedagógico e contribuiu para o desconhecimento e, muitas vezes, para a desvalorização 
da Sociologia na formação do aluno de nível médio”.  

A pesquisa de Neuhold (2012, p. 5) também corrobora com essa perspectiva e 
aponta as seguintes consequências advindas da não obrigatoriedade constante do 
componente curricular Sociologia na grade curricular da educação básica brasileira que 
vai desde a “dificuldade de delinear seus objetivos, de criar consensos sobre os 
conteúdos a serem desenvolvidos, de produzir materiais didáticos diversificados e de 
constituir uma tradição de ensino, até a de formar uma comunidade de professores 
fortalecida e de fomentar pesquisas acadêmicas sobre o assunto.”  

Com o advento da Base Nacional Comum Curricular Ensino Médio (BRASIL, 2018) 
pautada em habilidades e competências ao invés de focar no conteúdo, o currículo de 
Sociologia passou a ser ainda mais fragmentado e superficial no ensino médio brasileiro, 
sendo híbrido: facultativo em uma determinada parte da grade curricular e obrigatório na 
outra, tornando ainda mais complexo a prática pedagógica de Sociologia.  
 
5. Considerações finais 
 

O presente trabalho buscou analisar a trajetória da Sociologia na educação básica e 
os aspectos que têm caracterizado a relação entre a Sociologia, educação secundária e  
Ensino Médio, e por conseguinte, o papel da Sociologia na Educação brasileira, durante 
os sucessivos governos e contextos político-sociais brasileiros. A Sociologia é um 
componente curricular com uma trajetória histórica peculiar na educação básica brasileira, 
marcada pela intermitência. 

A partir da análise sobre a história do ensino de Sociologia na educação básica 
marcada pela intermitência e do contexto histórico da Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 
2017), fica evidente que a inclusão ou exclusão da Sociologia na grade curricular 
brasileira, sempre esteve atrelada a disputa de interesses de diferentes grupos sociais e 
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governos, fazendo da Sociologia, ora um componente curricular instrumental do 
conservadorismo, ora símbolo da democracia resultante das diversas demandas de 
diferentes grupos sociais, ora posta como um tipo de conhecimento subversivo e perigoso 
para o projeto político do governo da situação, chegando a ser vetada por um presidente 
com formação de sociólogo eleito democraticamente,  mas como pauta política neoliberal 
que, praticamente a colocou como um gasto desnecessário.  

De meados de 2008 até 2016, com governos de esquerda, a Sociologia prosseguiu 
como disciplina obrigatória. Na educação brasileira atual, desde a Reforma do Ensino 
Médio (BRASIL, 2017) e BNCC Ensino Médio (BRASIL, 2018), a Sociologia figura no 
Ensino Médio, apenas como mais um componente curricular de uma área de 
conhecimento, as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, sem os conteúdos específicos, 
dividindo habilidades e competências com a Filosofia, a História e a Geografia.  
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA CONSTRUÇÃO DE UM 
AMBIENTE DE CONFIANÇA MÚTUA ATRAVÉS DE PRÁTICA DE ESCRITA 

BIOGRÁFICA 
Raquel Rossales Aires155 

Aline Accorssi156 
 

Resumo: Este artigo foi elaborado com o objetivo de refletir sobre as práticas 
pedagógicas, a partir de experiências docentes vividas pela primeira autora nos anos de 
2016 e 2017, em um ambiente de Educação Popular realizado pelo Projeto Desafio pré-
vestibular da Universidade Federal de Pelotas. Analisou-se, como ponto de partida para a 
reflexão, uma prática de escrita realizada com os alunos a fim de identificar o perfil dos 
mesmos. Com base nisso, pretendeu-se reconhecer e tentar identificar limitações e 
potenciais dos estudantes, com o intuito de estabelecer uma linha de atuação mais 
coerente com a proposta de Educação Popular do Projeto. Com isso, identificou-se a 
necessidade de um perfil de professor humanista e solidário que possa atender a essas 
demandas dos alunos. 
  
Palavras-chave: 1. Práticas Educativas 2. Educação Popular 3. Relação professor-aluno 
 

1. Introdução 
 

 A evasão escolar é um fenômeno presente nos dias atuais. Dados do Inep 
mostram que 12,9% dos alunos 157matriculados no primeiro ano do Ensino Médio e 12,7% 
dos matriculados no segundo ano evadiram da escola de acordo com o Censo escolar de 
2014 e 2015. O 9° ano do Ensino fundamental possui 7,7% da taxa de evasão, tornando-
se a terceira maior seguida pelo último ano de Ensino Médio que corresponde a 6,8%. No 
total de séries da referida modalidade, a evasão chega a 11,2% do total de estudantes. 
Frente a tal realidade, algumas iniciativas têm sido realizadas no âmbito das políticas 
públicas (Censo Escolar 2017). O aspecto central das discussões sobre esse tema diz 
respeito à família e a escola pois, no que se refere à educação, "a legislação brasileira 
determina a responsabilidade da família e do estado no dever de orientar a criança em 
seu percurso sócio- educacional". (QUEIROZ, 2006, p.01) Para Queiroz (2006), em se 
tratando de fracasso escolar tem-se duas abordagens a fim de buscar explicações para 
tal como os fatores externos (trabalho, desigualdades sociais, a família e a criança) e os 
internos (escola, a linguagem e o professor). Nesse sentido, vale ressaltar sobre a 
importância da formação continuada de professores e a urgência que se tem em relação 
ao preparo dos mesmos na tarefa de educar.  
 O presente trabalho tem como objetivo discutir características fundamentais à 
prática educativa a partir da vivência como professora/colaboradora realizada no curso 
Desafio pré-vestibular158 nos anos de 2016 e 2017. O Projeto é um preparatório para o 
Exame nacional do Ensino Médio (Enem), possuindo 25 anos de existência, tendo por 

 
155 Aluna do curso de Especialização, Universidade Federal de Pelotas. Graduada no curso de Pedagogia 

(UFPEL). E-mail: raquel.rossales.rr@gmail.com 

156 Psicóloga, Mestre em Psicologia Social e Doutora em Psicologia. Professora da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Pelotas. E-mail: alineaccorssi@gmail.com  
157 Utilizo a maior parte da escrita em gênero masculino, mas gostaria de frisar que me refiro ao gênero 

masculino e feminino.   
158 A nomenclatura “Desafio pré-vestibular” aqui inserida no texto já é um título ultrapassado. Atualmente 

(2018) está como “Desafio pré-universitário Popular. 
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objetivo o ingresso de pessoas de baixa renda na Universidade de forma a incluir na 
sociedade aqueles que o sistema exclui. Minha trajetória no Desafio deu no início do ano 
de 2008, quando ingressei como aluna. Assim, que conquistei uma vaga na Universidade, 
retornei ao Projeto para trabalhar como voluntária, como uma forma de agradecimento 
pelo apoio e contribuição do curso para com meu ingresso na UFPel. Desde então, 
permaneci por um período de, aproximadamente, seis anos. A tarefa que mais gostava de 
exercer era a de professora pois, quando ministrava aulas, tinha a oportunidade de 
interagir, de forma mais direta com os alunos. Ao conhecer os estudantes e perceber que, 
muitos deles possuíam limitações e dificuldades na aprendizagem, percebi a necessidade 
em conhecer o perfil dos discentes, numa tentativa de amenizar tais dificuldades. Foi 
então que realizei a prática descrita mencionada neste trabalho.   
 A motivação para a realização dessa reflexão surge quando, no referido curso, foi 
proposto aos estudantes que escrevessem uma breve biografia através do relato sobre 
suas histórias de vida com a motivação de conhecê-los e identificar seus gostos, 
facilidades e dificuldades de aprendizagem, suas perspectivas em relação a preparação 
para a realização do Enem ao final do ano e o que mais lhe sentisse à vontade para 
escrever. A proposta foi levada a cabo com o intuito de encontrar respostas para a grande 
evasão que ocorria nos anos anteriores até mesmo antes do final do primeiro semestre 
letivo de curso. A partir dos relatos, que me surpreenderam por ser tão reveladores em 
relação às suas limitações e problemas pessoais refleti muito sobre a importância que 
esses dados e informações podem fazer no dia a dia escolar de professores e alunos. Por 
isso, pretendo aqui refletir como alguns fatores afetivos são necessários na relação 
professor-aluno e como isso influencia/reflete na aprendizagem dentro dos espaços 
escolares, de um modo geral. 
 

2. Contexto da vivência refletida 
 

 Torna-se imperativo, de imediato, apontar alguns elementos que compõem o 
contexto da vivência refletida. Num primeiro momento, trataremos de compreender o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como instrumento de ingresso no Ensino 
Superior e a consequente existência dos cursos preparatórios. Neste segmento de 
ensino, abordaremos também, a inserção da Educação Popular como alternativa para 
promover a inclusão social, no qual se destaca o pioneirismo do projeto Desafio pré-
universitário Popular.  
 

2.1 Exame Nacional do Ensino Médio 
 

 Reiterando o fato de que muitos indivíduos ainda não têm contato com uma 
educação básica, pública e de qualidade, soma-se a isso o acesso ainda menor ao 
Ensino Superior. A demanda de alunos é maior do que o número de vagas disponíveis. 
Isso faz com que haja concorrência entre os que pretendem ingressar na Universidade e, 
consequentemente, se dá a existência dos cursos preparatórios para o exame. 
Contrariando, desse modo, os princípios da Educação Popular, pois a mesma visa a 
inclusão de todos no sistema de ensino. De acordo com o portal do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC, 2018) o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um 
processo seletivo criado em 1998 destinado a avaliar o desempenho dos alunos que 
estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e privadas. 
Tornando-se a partir do ano de 2009 um instrumento de seleção e ingresso de estudantes 
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a nível nacional nas instituições federais de ensino superior e para programas do governo 
federal como o Fies (Financiamento estudantil), Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e 
Prouni (Programa Universidade para Todos). São cerca de 500 universidades que adotam 
o Enem como critério de seleção para o ingresso no Ensino Superior, de forma a 
complementar ou substituir o vestibular. 
 Como apontam Castro e Tiezzi (2004). O Enem traz como concepção a relevância 
de uma educação com conteúdos voltados para o desenvolvimento do raciocínio. 
Empreende acabar com os grandes currículos permitindo que as escolas de Ensino Médio 
se concentrem naquilo que é mais importante, a busca de soluções criativas para 
problemas cotidianos que estejam dentro de um contexto social. É tarefa da escola 
oportunizar as estruturas gerais de linguagens, artes, filosofia e ciências. O exame 
fornece à escola respostas diante dos desafios impostos à sociedade no exercício da 
cidadania e no sentido de promover uma formação adequada para o nível superior. O 
Enem estabeleceu no Brasil um padrão de referência de avaliação para o fim da 
escolaridade básica ao construir uma matriz de competências e habilidades permitindo ao 
poder público dimensionar as lacunas que debilitam o processo de formação de jovens. 
Desde sua primeira aplicação em 1998, o Enem vem se aprimorando no que diz respeito 
à estrutura conceitual de avaliação e tem como referência a articulação entre o conceito 
de cidadania e educação básica. Seu desempenho é medido a partir de cinco 
competências: linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências 
humanas e suas tecnologias e redação.   
 

2.2 Cursos preparatórios 
 

 No ano de 1994 o atraso escolar em nosso país era significativo devido a 
prevalência da repetência. Apenas pouco mais da metade dos estudantes concluíam o 
Ensino Fundamental, levando aproximadamente 12 anos para concluir. A democratização 
do Ensino Médio se dá na década de 90 acompanhada da implantação do sistema de 
avaliação e reforma curricular. O grande desafio da época, como hoje, é a melhoria da 
qualidade de ensino na educação básica. (TONDIN, 2018). Em 1995, mais de 70% dos 
4,9 milhões de alunos matriculados no Ensino Médio frequentavam escolas noturnas já 
que a oferta se dava nesse turno. Algumas escolas ofereciam como Ensino Médio um 
curso preparatório para exames de acesso ao Ensino Superior, o chamado vestibular que 
era praticamente restrito a pessoas de classe média e alta. O currículo era elitista e 
excludente já que as escolas públicas não estavam preparadas para enfrentar as novas 
exigências. Para tanto, uma nova Lei de Diretrizes da Educação tramitava desde a 
promulgação da Constituição Federal, em 1988. Somente no final de 1996 o Brasil aprova 
sua lei geral de educação, como reafirma (TONDIN, 2018). 
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394), aprovada em 1996 
passa a incluir o Ensino Médio como etapa final da educação básica no Brasil, 
possibilitando aos estudantes o acesso a um nível de escolaridade mais elevado. Temos 
um avanço educacional nesse período, pois à medida que se universaliza o Ensino 
Fundamental, um grande número de jovens egressos vai em busca de novos caminhos. 
Tem-se o aumento no número de matrículas no Ensino Médio, as vagas no setor público 
crescem, diminui a quantidade de jovens frequentando o período noturno, um novo 
currículo é implementado e, dentre outras coisas temos a implementação de um novo 
sistema de avaliação (Enem). 
 A criação de um exame que possibilitasse o ingresso em Universidades deu-se 
entre os anos de 1950 e 1960. Mas, o surgimento dos cursos preparatórios ocorreu 
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aproximadamente em 1910, quando se deu a criação de provas de admissão ao terceiro 
grau, no Brasil. Estes, cinco anos depois, foram chamados de exames vestibulares, 
seguido da Reforma Carlos Maximiliano na Educação. (GONDIN, 2018). Tendo em vista 
que muitos professores da rede pública de ensino não dispõem de condições de trabalho, 
grande parte deles substituem as salas de aula pelas de cursos preparatórios. O 
professor, então, dispõe de material e recursos com o objetivo que ele indique aos alunos 
os meios mais adequados para a aplicação de conceitos, fórmulas e conteúdos durante 
os exames de seleção. 
 Em virtude da atual conjuntura política e social do país, no que se refere às 
propostas de alteração no sistema educacional, faz-se necessário promover estudos em 
contextos educativos diferentes. O intuito é conhecer e problematizar as práticas 
pedagógicas dos cotidianos institucionais. Nesse sentido, torna-se essencial à exploração 
de como estão sendo constituídas as relações professor-aluno nos cursos preparatórios 
na busca de compreender os efeitos das práticas pedagógicas dos professores na 
formação dos estudantes. 
 

2.3 A Educação Popular  
 

 Vivemos numa sociedade caracterizada por desigualdades socioeconômicas e 
étnicas e com números ineficientes de políticas públicas que atendam a essas demandas. 
Para tal é necessário um cenário onde todos os indivíduos sejam incluídos e tenham as 
mesmas oportunidades, assim como o acesso à educação de qualidade. É importante 
salientar a defesa de uma educação onde os indivíduos possam questionar e pensar 
sobre o contexto em que estamos inseridos. Nesse sentido, podemos falar de Educação 
Popular, defendida por Paulo Freire, a qual valoriza os saberes prévios das pessoas e as 
realidades culturais na construção de saberes. 
 A concepção de Educação Popular veio de Paulo Freire nos anos 60, trazendo a 
importância no que se refere a conscientização e a reflexão sobre a prática. O indivíduo 
precisa estar consciente de sua realidade para poder transformá-la e o professor tem 
papel fundamental nesse processo. A partir de Gadotti (2000) vemos que tal modelo de 
educação se tornou uma das maiores contribuições da América Latina no que diz respeito 
à teoria e prática educativa. Aprender a partir do conhecimento do indivíduo, a tarefa de 
ensinar com base em temas geradores, a educação possibilitando transformação social 
são algumas das caracterizações dessa Educação Popular. Gadotti (2000) nos diz que as 
práticas de Educação Popular constituem em mecanismos de democratização, onde se 
reflete os valores de reciprocidade e solidariedade. Sua categoria fundamental encontra-
se na conscientização dos indivíduos assim como a prática e a reflexão sobre a mesma 
torna-se importante dentro do contexto educacional. 
 O conceito de Educação Popular torna-se essencial pois propõe uma educação 
que dialoga com as relações sociais, onde o indivíduo constrói o próprio conhecimento 
numa tentativa de mudar a realidade em que está inserido (MACIEL, 2011, p. 342). A 
ideia é contrária ao sistema capitalista e à educação mecanicista, onde os estudantes 
parecem ser depósitos de conhecimento. Conhecimentos esses inseridos nos currículos 
escolares. Durante os regimes autoritários da América Latina, a Educação Popular se 
manteve, combatendo as ditaduras. Com as conquistas no âmbito da democracia, ocorreu 
uma fragmentação em dois sentidos: ela ganhou nova vitalidade no interior do Estado, 
diluindo-se nas políticas públicas e teve continuidade enquanto educação não-formal, 
dispersando-se em várias experiências pequenas. 
 No próximo tópico será apresentado o Projeto Desafio, o qual atuei e tive a 
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oportunidade de aplicar a prática de escrita para conhecer o perfil dos alunos. Uma das 
justificativas do curso, pautado nos preceitos de Educação Popular, tem como princípio a 
solidariedade e o dever que os alunos da UFPel têm em relação a sociedade. (Projeto 
Desafio pré-vestibular, 2003, p. 02). Uma de suas metas é possibilitar o acesso dos 
indivíduos de classes menos favorecidas ao ingresso na Universidade e a uma cultura 
elaborada, para que tenham uma intervenção social mais consciente. Assim como, a sala 
de aula se torna um espaço de debate e construção de uma visão diferente das relações 
em sociedade. Além disso, os trabalhos são em grupos e as decisões são tomadas de 
forma coletiva. 
 

2.4 Projeto Desafio Pré-vestibular  
 

 O Desafio surgiu em agosto de 1993 como uma iniciativa de um grupo de 
estudantes da UFPel para alfabetização de jovens e adultos, na tentativa de proporcionar 
a classe trabalhadora o acesso à Universidade pública, tendo também o acesso a 
construção de novas visões perante a sociedade em que vive. (Projeto Desafio pré-
vestibular, 2003, p. 03) No ano de 1997 ele se vincula à Universidade Federal vindo a 
tornar-se um projeto, atualmente configurado como um programa de extensão da mesma. 
A partir deste ano recebe suporte financeiro e logístico da referida instituição.  
 A relação do Desafio com a Educação Popular se dá no momento em que o 
mesmo se propõe a ampliar o acesso de estudantes da rede pública de ensino e daqueles 
grupos sociais historicamente marginalizados e/ou condicionadas a um cenário de 
desigualdades por questões étnicas, sexuais, de gênero e saúde combatendo todo e 
qualquer tipo de preconceito. De acordo com seu Projeto Político Pedagógico, “a meta 
principal é possibilitar o acesso de segmentos sociais menos favorecidos 
economicamente e uma cultura elaborada e como consequência disso a aprovação no 
vestibular, para que sendo participes tenham maiores condições de uma intervenção 
social mais consciente". (Projeto Desafio pré-vestibular, 2003, p. 03). 
 O projeto conta com a colaboração de alunos da Universidade ministrando aulas, 
oficinas e momentos pedagógicos que fomentam os princípios de interdisciplinaridade e 
educação popular. Grande parte dos componentes realiza trabalho voluntário, recebendo 
horas complementares. Além dos professores e colaboradores o Desafio possui um 
número de sete bolsistas (coordenação geral, secretários e supervisor de biblioteca), 
coordenação pedagógica, coordenação de disciplina e uma orientadora vinculada a 
UFPel. As aulas são ministradas por estudantes universitários contemplando outro 
aspecto do projeto: a formação docente. A grade curricular atende às disciplinas do 
Ensino Médio e as áreas de conhecimento exigidas pelo Enem. 
  Devido à limitação material em atender a todas as pessoas se fez necessário a 
instauração de um processo seletivo de estudantes a qual ocorre duas vezes ao ano nas 
modalidades de extensivo e intensivo (dependendo do número de evasão na primeira 
modalidade) aonde os colaboradores do curso vão até os bairros da cidade realizar uma 
divulgação do projeto que é totalmente gratuito. Inicialmente, ocorre a organização, 
discussão e preparação para o processo. São marcadas reuniões para deliberação de 
datas, decisões e cronogramas a respeito de elementos necessários para o 
encaminhamento e efetivação de etapas. São cerca de 240 vagas ofertadas na 
modalidade extensivo e 120 vagas no intensivo. A seleção se dá por meio de uma 
entrevista para conhecer o candidato e sua família e uma análise socioeconômica com o 
intuito de verificar a renda per capita e a procedência escolar do candidato. 
 Periodicamente são realizadas experiências de caráter multi e interdisciplinar. 
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Baseado nisso sempre se buscou atender a política de Educação Popular amparada na 
filosofia de Paulo Freire. Mais do que ser preparados para o vestibular e, posteriormente 
para o Enem os estudantes e professores participavam das decisões de ordem gestora. A 
proposta também é de construir um processo educacional que estimule a criatividade e a 
criticidade na intenção de tornar as aulas mais agradáveis. Ações voltadas aos 
estudantes: aulas ministradas toda a semana por áreas do conhecimento, oficinas, aulões 
aos finais de semana, espaços de formação sobre educação popular e sobre formas de 
ingresso no ensino superior e avaliação periódica sobre o funcionamento do curso. Aos 
professores são voltadas as ações de ciclos de formação na perspectiva de Educação 
Popular, organização de oficinas e assembleias em geral. Às coordenações geral e 
pedagógica cabe a garantia do funcionamento administrativo, organização de espaços 
que fomentem a interdisciplinaridade, bem como espaços de integração professor-aluno, 
organização dos ciclos de formação e assembleias. 
 

3. Características necessárias às práticas educativas de professores 
 

 Vivemos numa sociedade onde a tarefa de educar parece se tornar cada vez mais 
difícil. Exercer a profissão de professor exige muita coragem e determinação por parte 
dos mesmos. Um dos principais problemas enfrentados refere-se à baixa remuneração e 
salários atrasados. A escola, também é vista como uma prisão, a educação ainda segue o 
modelo mecanicista onde prevalece o depósito de conteúdos nos alunos. Esse cenário é 
preocupante dada à importância que a profissão docente tem na vida de todos nós.  
 O professor além de nos ensinar conteúdos, tem a tarefa de formar cidadãos 
críticos, capazes de questionar a realidade à sua volta. Durante o tempo em que atuei no 
curso Desafio, busquei proporcionar aos estudantes um clima de respeito e confiança. 
Onde eles pudessem se sentir à vontade para relatar seus problemas, dificuldades e 
sugestões relacionadas ou não ao Projeto. A ideia para realização da prática de escrita 
surgiu quando percebi a importância da sensibilidade e empatia para com as outras 
pessoas, e o quanto isso reflete de forma positiva na vida delas, já que alguns dos alunos 
vinham conversar comigo sobre assuntos pessoais como se sentissem confiança em 
mim. Então, surgiu a iniciativa de, a partir das escritas, realizar uma reunião com a equipe 
de colaboradores, a fim de organizarmos oficinas com professores da Universidade que 
pudessem nos auxiliar com os problemas de cada aluno e no combate à evasão, pois 
essa se dava por vários motivos. Infelizmente, não consegui levar a cabo minha ideia, 
pois precisei me ausentar do Desafio. Diante das escritas dos alunos, que me 
surpreenderam por ser tão reveladoras, pude refletir e pesquisar sobre a importância que 
os docentes têm, o quão marcantes são na vida de cada discente e qual perfil poderia ser 
ideal nas práticas pedagógicas. Sendo assim, veremos adiante algumas características 
necessárias às práticas educativas de professores que pretendem priorizar a relação 
humana, durante a construção de conhecimento.  
 

3.1 Respeito aos saberes dos alunos 
 

 Uma das características essenciais ao professor é o respeito aos saberes 
escolares de cada aluno. É necessário que estejam preparados a respeitar as diversas 
visões de mundo, singularidades e a forma como cada um constrói seu conhecimento a 
partir de suas vivências e culturas. Nesse sentido, podemos refletir: "Por que não 
estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamental aos alunos e a 
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experiência social que eles têm como indivíduos?" (FREIRE, 1996, p. 32). 
 A partir da minha prática no projeto Desafio, pude perceber quão é importante o 
respeito aos saberes prévios dos estudantes dados a riqueza e diversidade de 
conhecimentos encontrada dentro daquele espaço. A diferença de idade entre os 
estudantes e docentes proporciona uma troca de experiências muito rica, levando-os a 
aprender uns com os outros enquanto preparam-se para a prova do Enem. Além disso, 
buscava-se que os colegas e professores pudessem ter compreensão em relação à falta 
de conhecimento relacionados a matéria trabalhada em aula. Isso também porque os 
docentes, em sua maioria, não haviam concluído sua graduação, logo algumas dúvidas 
dos estudantes eram sanadas em outro momento. Sendo ressaltado a estes que todos 
têm limitações em relação aos conhecimentos, a importância de se respeitarem entre si e 
ajudarem-se mutuamente quando necessário. 
  É importante que os conteúdos sejam associados à realidade dos estudantes para 
uma melhor aprendizagem e que sejam despertados o interesse em aprender de cada 
aluno. Conscientizar os estudantes eticamente trata-se de conscientizá-los a uma reflexão 
crítica da sociedade onde se está inserida. Para isso, é preciso que os professores 
estejam dispostos a conhecer a realidade em que seus alunos estão inseridos a fim de 
haver um diálogo com suas necessidades e desejos. Problematizar o conteúdo é 
necessário para torná-lo mais próximo de seu cotidiano e até mesmo mais atrativo. Paulo 
Freire foi o maior crítico do modelo tradicional brasileiro, criticando as práticas autoritárias 
das escolas as quais trabalham na perspectiva de que o aluno não tem direito a 
participação no processo de transformação dos conhecimentos escolares. O autor 
defende que as práticas educativas possam contribuir na solução de problemas sociais, 
aqueles existentes no nosso dia a dia com o intuito de transformar a vida dos estudantes. 
Para Freire (1996) a opção de neutralizar a crítica nas escolas e impedir a relação entre 
os conhecimentos específicos com os conteúdos numa tentativa de transformação da 
realidade é uma ideologia autoritária de quem tem a intenção de produzir indivíduos 
passivos, submissos e conformados com sua realidade. 
 

3.2 Não tolerar qualquer forma de discriminação 

 Estamos inseridos em uma sociedade onde o novo assusta e o receio por 
experimentar certas práticas até então desconhecidas é constante. Algo bastante antigo e 
que deve ser combatido é a discriminação, seja por etnia, credo, gênero, classe social ou 
qualquer outra. Qualquer tipo de intolerância vai contra a tentativa de uma escola 
democrática porque ofende nossa diversidade humana. O preconceito interfere na 
aprendizagem, pois o indivíduo que o pratica não admite se relacionar e trocar ideias com 
quem é "diferente" dele. 
 Para Freire (1996) a escola não deve funcionar como se estivesse isolada do 
mundo. Ela deve assumir o risco de interagir com o mundo na reflexão sobre a prática. 
Todo o entendimento implica comunicação, não havendo aprendizado onde existir 
qualquer forma de exclusão pois todos nós temos o que aprender, sempre, uns com os 
outros. 
 

“A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, 
doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a inteligibilidade das coisas, 
dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, 
exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando 
com quem se comunica a quem comunica, a produzir sua compreensão do que 
vem sendo comunicado." (FREIRE, 1996, p.39) 
 

 Para o autor, pensar certo não é uma disputa entre pessoas convictas de suas 
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verdades, "querendo derrotar a outra". Mas, um diálogo entre indivíduo curioso com a 
intenção de compreender o mundo juntos. 
 Uma das grandes preocupações que o Desafio sempre teve é no que diz respeito ao 
combate a qualquer tipo de discriminação. O público alvo do Projeto era justamente 
aquelas pessoas muitas vezes excluídas da sociedade. Para tanto, a divulgação do 
mesmo se dava nos bairros periféricos a fim de atingir o público negro, de baixa renda, 
LGBT’s e todo indivíduo que, de alguma forma, é excluído do sistema. (Projeto Desafio 
pré-universitário Popular, 2003, p. 06). A preocupação em relação à permanência destes 
alunos era constante, pois sempre se buscou um diálogo com os estudantes, assim como 
grande preocupação em relação a qualquer tipo de problema que viessem enfrentando. 
 

3.2 Respeitar a autonomia dos alunos 
 

 Um professor que respeita os gostos, as diferentes culturas e linguagens de seus 
alunos é um ser ético. Ele não deve ser um impositor que desrespeita as ações culturais 
de seus estudantes. Infelizmente, muitos acabam impondo seus próprios gostos e visões 
como o correto e tendem a não tolerar as críticas ou apontamentos das injustiças feitas 
por ele quando apontadas pelos alunos. 
 No referido curso ao qual cito nesse artigo, o respeito a autonomia dos alunos se 
dava quando os mesmos tinham a liberdade de avaliar todos aqueles que faziam parte do 
Projeto. Era realizada, bimestralmente, uma avaliação pedagógica visando o crescimento 
no funcionamento do curso. A partir deste, são feitos Ciclos de Formação sobre Educação 
Popular, onde os colaboradores têm a oportunidade de refletir sobre suas práticas 
pedagógicas, para que elas possam auxiliar no empoderamento dos sujeitos. (Regimento 
Desafio pré-universitário Popular, p. 02).  
 A autonomia se faz presente, também, quando os estudantes participam ativamente 
das decisões do Projeto. Os mesmos escolhem um representante de turma e um vice 
para participar das reuniões que ocorrem mensalmente. (Regimento Desafio pré-
vestibular, 2003, p. 02). Mesmo que, algumas vezes, houvesse resistência por parte de 
alguns colaboradores já que os estudantes nem sempre se sentiam à vontade para 
participar ativamente das decisões. Os estudantes têm a liberdade de sugerir e criticar 
diariamente toda e qualquer tipo de atitude ou funcionamento do curso. Assim como, são 
desenvolvidas aulas que possam estimular essas pessoas a pensar com criticidade 
quanto às desigualdades sociais e o contexto que se insere à sua volta, cabendo aos 
colaboradores respeitar as diversas formas de pensar de cada estudante.   
 É necessário que os alunos tenham limites sobre o certo e errado no que diz 
respeito às relações humanas para haver uma relação respeitosa entre ambos (professor 
e aluno). Para Freire (1996) torna-se fundamental salientar que as aprendizagens se dão 
nas diferenças, pois somos sujeitos inacabados. Qualquer tipo de discriminação seja por 
gênero, etnia, orientação sexual, religião ou qualquer outra não deve ser tolerada. Lutar 
contra isso é um dever de todos e, por isso, devemos respeitar as culturas, identidades e 
curiosidades dos alunos. 
 Segundo a teoria da autodeterminação, que trata sobre a motivação humana, cito 
MACHADO, Amélia (2012, p. 190) “A teoria propõe que toda pessoa possui tendências 
naturais para o crescimento e necessidades psicológicas que fornecem a base para a 
motivação autônoma e o desenvolvimento psicológico saudável”. (apud DECI, Edward; 

RYAN, Richard, 1985). Segundo tal citação, acredito que essas tendências além de 
propiciar o crescimento autônomo, estimulam a condição de ser crítico, propiciando que 
os estudantes se tornem, cada vez mais, entendedores de si e das linguagem do mundo. 
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Sendo assim, torna-se necessário que os estudantes se envolvam em atividades onde 
tenham a oportunidade de exercer suas capacidades e estabelecer interações com os 
indivíduos. 
 

3.3 Ter alegria e esperança 
 

 Paulo Freire acreditava que a esperança faz parte da experiência humana. Não há, 
para ele, como imaginar um indivíduo consciente de seu inacabamento sem ter 
disponibilidade para um movimento de busca e aprendizado. Certa desesperança que 
possamos vir a ter diante dos problemas sociais denota passividade diante os obstáculos 
e justamente por sermos esperançosos, tornamo-nos desiludidos diante às adversidades, 
segundo Freire (1996). 
 

"Por tudo isso me parece uma enorme contradição que uma pessoa progressista, 
que não teme a novidade, que se sente mal com as injustiças, que se ofende com 
as discriminações, que se bate pela decência, que luta contra a impunidade, que 
recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não seja criticamente esperançosa". 
(FREIRE, 1996, p.71) 
 

 Se pensarmos que o futuro já é certo e que não há nada a ser feito para que haja a 
sua transformação, a esperança se torna inútil. Assim é no ensino e, portanto, os 
estudantes correm o risco de se acomodarem com sua realidade. Logo, torna-se 
necessário que a alegria e esperança façam parte da rotina escolar afim de tornar as 
aulas o oposto ao aborrecimento diário das tradicionais. A característica do curso 
preparatório para o Enem, aqui analisado, visa a utilização pedagógica em levantar 
dúvidas incentivadoras para pesquisas, na tentativa de refazer métodos, priorizando a 
criticidade e o empoderamento dos indivíduos. (Projeto Desafio pré-vestibular, 2003, p. 
06).  
 Quando atuei no Desafio, havia algumas características por parte dos colaboradores 
as quais me motivava a continuar colaborando com o mesmo, era a alegria, entusiasmo e 
amor que muitos de nós tínhamos pelo curso. Mesmo não sendo remunerado, o grupo 
demonstrava interesse pelo que exercia e isso refletia nos alunos. A motivação 
transmitida a cada aula, a atenção e disponibilidade em ministrar aulas de reforço quando 
preciso, ou mesmo nos aulões de final de semana ou feriado, contribuíam para que os 
estudantes mantivessem a esperança em atingir seus objetivos. Desde que fui aluna do 
Projeto, os professores e demais colaboradores eram incentivadores e motivadores na 
nossa jornada rumo à Universidade. Além disso, a característica do mesmo em realizar 
aulas onde os alunos possam realizar reflexões sobre o contexto vivido se dá como 
grande motivação para lutarmos por uma sociedade mais justa e igualitária.     
 

3.4 Ter generosidade 
 

 É indispensável que, na sala de aula, seja criado um ambiente de respeito mútuo 
onde possa haver justiça, sinceridade, equilíbrio e generosidade. A liberdade dos alunos e 
a autoridade do professor devem se assumir de forma crítica e, para tanto se faz 
necessária práticas onde a generosidade se faça presente. O Desafio parte de uma ideia 
de generosidade no sentido que, o mesmo tem o dever moral que os estudantes da 
Universidade Federal têm em relação a uma parcela da sociedade. O curso, desde sua 
criação, é de forma gratuita, pois visa o acesso da classe trabalhadora na Universidade 
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pública. (Projeto Desafio pré-universitário popular, 2003, p. 03) 
 O professor precisa estar ciente de sua autoridade sem confundi-la com 
autoritarismo. Paulo Freire (1996) faz um alerta sobre os perigos que o uso do poder pode 
gerar já que muitos indivíduos parecem usá-lo de forma irrefreável, como uma maneira de 
humilhar os estudantes, por exemplo. O autoritarismo põe obstáculos à criatividade e 
interfere em sua busca por conhecimento. Mas, é preciso que o professor seja autoridade 
a fim de haver, na sala de aula, um ambiente de diálogo e respeito. A liberdade 
democrática estimula a liberdade dos indivíduos, desafiando-os a pensar de maneira 
original. "A autoridade coerentemente democrática, mais ainda, que reconhece a eticidade 
de nossa presença, a das mulheres e dos homens, no mundo, reconhece, também e 
necessariamente, que não se vive a eticidade sem liberdade e não tem liberdade sem 
risco." (FREIRE, 1996, p. 91) 

Não cabe ao professor silenciar seus alunos e silenciar-se para que ambos possam 
exercer sua liberdade. Os estudantes precisam livrar-se de certa independência 
intelectual. Para tanto se faz necessário o estímulo a relação dos conteúdos com nossa 
sociedade e tudo o que nos envolve socialmente. A aprendizagem deve relacionar-se com 
nosso dia a dia e tudo o que nos cerca enquanto seres humanos. 

 
"Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra como 
posso navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, tanto posso 
saber o que ainda não sei como posso saber melhor o que já sei. E saberei tão 
melhor e mais autenticamente quanto mais eficazmente construa minha 
autonomia em respeito à dos outros." (FREIRE, 1996, p.92) 
 

Para Paulo Freire, o ensino dos conteúdos está relacionado com a formação ética 
dos estudantes, assim como a teoria não funciona sem a prática. Para que haja a 
superação da ignorância dos alunos e os mesmos sintam-se encorajados a ir em busca 
de novos conhecimentos, é necessário que o professor também o faça. Outra forma de 
praticar a generosidade é sendo franco quanto os limites para que os estudantes 
percebam que não saber tudo não é um problema pois todos podem aprender juntos. 

 É indispensável, ao poder público, investir em formação docente para que os 
professores possam cumprir seu papel com generosidade. A luta em sua defesa é uma 
ação decisiva na qualificação da educação. 

3.5 Ser Sensível 
 

 Talvez uma das tarefas aparentemente mais difíceis para um professor, seja ter 
sensibilidade com todos os seus alunos. Compreender as mais diversas reações dos 
estudantes diante os diferentes problemas enfrentados dentro e fora da escola, requer 
atenção e, principalmente muita paciência por parte do docente. Ele deve estar ciente 
sobre a maneira pela qual o processo de aprendizagem se apresenta ao discente, 
procurando se colocar no lugar do outro enquanto indivíduo dotado de experiências de 
vida que, certamente terão influências em seu processo de aprendizado. 
 Rogers (2010) nos diz que não é muito comum encontrarmos reações de empatia, 
atitudes claramente sensíveis, mas quando isso ocorre ela tem um resultado liberador. O 
autor também nos revela o quanto apreciados os alunos se sentem quando são realmente 
compreendidos pelos seus professores, sem nenhum tipo de julgamento. Ele afirma:  

 
"Se cada professor considerasse a tarefa de esforçar-se por reagir, uma vez por 
dia, de modo não avaliativo, aceitante, empático, aos sentimentos demonstrados 
ou verbalizados de um estudante, acredito que descobririam o potencial deste tipo 
de compreensão atualmente quase não existente". (ROGERS, 2010, p. 51) 
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 Para que haja sensibilidade em sala de aula o professor deve ser autêntico em 
relação aos seus sentimentos e percepções diante dos fatos. É uma questão de 
honestidade perante os estudantes que o docente não finja empatia pelos mesmos. 
Torna-se necessário, aos professores, ter compreensão do contexto em que seu aluno 
está inserido. Quanto melhor for o conhecimento a respeito do mundo interno de seus 
estudantes, mais fácil e melhor se dará a sensibilidade para com os mesmos. Ser 
sensível também diz respeito ter confiança e acreditar no potencial de cada aluno, para 
que o mesmo possa ter oportunidades na escolha de seu caminho rumo a aprendizagem 
e crescimento pessoal. 
 Durante a prática proposta com os alunos do curso preparatório o qual fiz parte, 
pude perceber o quão importante e urgente se dava a sensibilidade em meio àquele 
grupo. Nas escritas deles, foram feitas muitas revelações pessoais as quais me pediam 
discrição sobre elas. Os problemas enfrentados pelos discentes eram os mais variados, 
alguns relatavam ter depressão, síndrome do pânico, problemas com alcoolismo, a não 
aceitação dos pais diante da sua orientação sexual, entre outros. Além disso, o fato de 
estarem num curso totalmente gratuito por não ter condições de custear na rede privada, 
já nos traz preocupações em relação à permanência destes no projeto. Assim, a 
sensibilidade, o cuidado e respeito em relação a estes alunos seriam de forma diária, e 
minha proposta era durante o ano realizar oficinas com professores e colaboradores, junto 
com um professor convidado da Universidade, para debatermos a respeito dessas várias 
realidades existentes. O objetivo era que esses estudantes pudessem ter nosso total 
apoio e que os docentes pudessem estar cientes da responsabilidade que cada um tinha 
em relação a cada aluno, no sentido de trabalhar a autoestima e autonomia deles. 

3.6 Disponibilidades para o diálogo 
 

 É extremamente importante, em um espaço de aprendizado, que os professores se 
sintam seguros para expressar seus gostos, preferências, posições políticas, etc. Eles 
precisam perceber que serão respeitados inclusive por não serem detentores do saber e, 
assim como os estudantes, estão em constante processo de aprendizagem. Através do 
diálogo o professor cria um ambiente de criatividade e liberdade, pois sabe que história e 
conhecimento encontram-se em movimento. A aprendizagem se dá na inquietação e, 
consequentemente na busca por conhecimento. Assim, podemos refletir com as seguintes 
palavras de Paulo Freire quando diz que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros 
inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 
curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na história." (FREIRE, 1996, 
p.133). 

Para Freire (1996), não há como ensinar sem conhecer a realidade social dos 
estudantes. Para ele, é necessário que os professores estejam a par do contexto social, 
cultural, ecológico e geográfico dos alunos. Logo, deve estar ciente dos direitos e deveres 
destas pessoas e, para isso, é preciso que haja diálogo. É através das disciplinas que os 
estudantes devem ser incentivados a lutar contra as injustiças sociais nas quais estão 
inseridos. É o caso, por exemplo, das mídias as quais não os levam a uma reflexão crítica 
da sociedade. 

Uma característica bastante marcante dentro do curso preparatório o qual se baseia 
minha pesquisa é o espaço para o diálogo com os estudantes. Durante o tempo em que 
estive trabalhando no projeto pude perceber a boa relação e disponibilidade para as 
conversas. Os estudantes, às vezes, se identificavam com seus professores, até por 
muitos terem praticamente a mesma idade. Diante disso, criava-se uma relação de 
amizade e muitos problemas se resolviam graças a essa aproximação entre os mesmos. 
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Muitas vezes, eram realizadas atividades extraclasses como confraternização de final de 
ano, festas temáticas, de aniversário. Atividades estas, que acabavam aproximando ainda 
mais professores e alunos. 

3.7 Querer bem os alunos 
 

 Segundo Freire (1996) o professor não deve ter medo de expressar afeto pelos 
alunos. Torna-se indispensável no comportamento do professor com a educação querer 
bem os alunos. Para o autor, é possível ser sério e afetivo durante a prática docente, a 
afetividade não se opõe ao ato de aprender. Querer bem significa também o cumprimento 
ético enquanto professores no exercício de sua autoridade. "A alegria não chega apenas 
no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não 
pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria." (FREIRE, 1996, p. 139) 
  O professor pode ser alegre e rigoroso ao mesmo tempo durante suas atividades de 
ensino, uma não exclui a outra. Assim, mais entusiasmado e esperançoso ele se torna. A 
alegria deve fazer parte do processo de busca por conhecimento. O desrespeito aos 
professores e alunos põe em risco à alegria, a abertura, a sensibilidade e disposição para 
o afeto. Apesar da constante desvalorização que vive os professores os mesmos não 
devem deixar de lutar por seus direitos. Assim como não podem deixar desenvolver em 
seus alunos a alegria em aprender, a curiosidade pelo novo e a inquietação na busca por 
novos saberes. Essa não é uma tarefa fácil já que a profissão docente é vista como uma 
vocação pois muitos tem de trabalhar praticamente por amor à profissão. 
 Infelizmente é muito comum vermos alunos tornando-se acomodados, na tentativa 
de manter a ordem ao invés de serem transformados enquanto cidadãos já que a 
educação é tarefa humana. A partir de Freire (1996) os estudantes devem estar em 
constante diálogo com a realidade, pois estão a todo tempo em processo de busca. Há 
uma grande responsabilidade no trabalho dos professores já que os mesmos lidam com 
os objetivos de vida e sonhos de seus alunos. Assim, eles não devem negar-lhes esse 
direito, nem tampouco iludir-lhes. Também não deve ignorar os problemas pessoais pelos 
quais enfrentam os estudantes. É preciso atentar-se às inquietações e fatores que 
possam afetar o desenvolvimento desses seres humanos. 
 Enquanto docente do Desafio, sempre busquei ter uma relação de respeito, 
confiança e amizade com os alunos. Acredito que tal prática pode ajudar-nos a 
ultrapassar muitos obstáculos, tornando nossa jornada mais leve e com mais esperança. 
Em minhas aulas procurei manter um bom diálogo e uma relação de confiança com os 
alunos, para que eles pudessem sentir-se seguros. Lembro de quando a data do Enem se 
aproximava e os mesmos sentiam-se inseguros quanto à prova, pensando que talvez 
estivessem despreparados para tal. Pensando nisso, minha tentativa era em busca de 
uma relação não só de aluno e professor, mas de amigos. Minutos antes da aula 
conversávamos sobre assuntos que não fossem relacionados à prova de seleção.  

3.8 Facilitação 
 

 Quanto mais o professor desenvolver uma relação harmoniosa, de afeto e apreço 
com seus alunos, melhor será para o desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos. 
Independentemente de seu comportamento e sentimentos o respeito aos estudantes deve 
ser trabalhado diariamente com a intenção de transmitir segurança, onde a sala de aula 
seja um ambiente de confiança e liberdade para que todos possam sentir-se acolhidos. 
Para Rogers (2001) nem sempre é fácil construir um bom relacionamento com o outro, 
pois somos todos dotados de pensamentos e culturas diferentes. E, mesmo quando há a 
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tentativa de uma aproximação no sentido de criar uma relação de confiança e respeito 
mútuo, tal prática parece criar um clima de estranheza aos estudantes devido ao fato de 
não estarem habituados a esse tipo de atitude. 
 O professor possui o papel de facilitador da aprendizagem de seus alunos, devendo 
estimular a construção de conhecimentos com responsabilidade e autonomia, 
pressupondo uma participação direta dos estudantes. Nesse processo, deverá ser 
estimuladas reflexões acerca da sociedade, na tentativa de formação de seres críticos e 
participativos na formação de verdades. Despertar questionamentos, curiosidades e 
dúvidas contribuem para o processo de facilitação no ensino e aprendizagem. O professor 
deve apresentar caminhos para a construção do conhecimento e intervenção da 
realidade. (SEMIM, 2009) 
 A contribuição para o processo de facilitação no curso Desafio se dava durante as 
aulas, juntamente com os conteúdos trabalhados em sala. São realizadas oficinas 
abordando temas como o feminismo e outros assuntos de conhecimentos gerais, os quais 
eventualmente poderão ser cobrados na prova do Enem. Durante essas oficinas, que são 
abertas ao público, os indivíduos têm a oportunidade de refletir sobre a sociedade e, 
principalmente, tornam-se críticos no que se refere a realidade vivida por cada um. 
(Projeto Desafio pré-vestibular, 2003, p. 06) 
 A autonomia deve estar presente nesse contexto, para isso os estudantes devem 
aprender a conduzir o seu próprio processo de aprendizagem, a partir da reflexão de 
situações vivenciadas cotidianamente. Mas, tais atitudes podem representar um 
estranhamento por parte dos alunos, como dito anteriormente, já que, muito 
provavelmente, não estejam habituados a esse tipo de prática pedagógica. Então, 
parecerá que o professor está se omitindo em sua tarefa de passar conhecimento pronto. 
Assim como o professor pode encontrar dificuldades em agir de tal forma, pois está 
habituado a um sistema tradicional de ensino, onde ele é visto como detentor do saber.  
 Para Semim, Souza e Corrêa (2009), temos de estar consciente do tempo que pode 
levar para o professor reformular sua prática pedagógica, ele necessita de tempo para 
desenvolver seu aprendizado crítico-reflexivo. É importante para o processo de 
aprendizagem a maneira como as tarefas são orientadas, já que os estudantes precisam 
do apoio de seu professor. Torna-se perceptível quando os discentes situam as ideias que 
emergem, fazendo esclarecimentos para que a construção do conhecimento seja 
significativa.  

3.9 Limites 
 

 A falta de limites é um problema que repercute por toda a vida social do indivíduo 
inclusive na escola. Assim, essa questão envolve todo o contexto escolar, com influência 
no andamento das aulas, afetando em seu aprendizado e a relação com professores e 
colegas. Devemos refletir sobre o papel do professor e escola em geral nesse processo já 
que existe tanta violência no contexto escolar. Rodrigues e Teixeira (2011) afirmam que 
família e escola têm papel fundamental quanto à construção de limites e que as duas são 
propulsoras ou inibidoras do crescimento físico, intelectual, social e emocional das 
pessoas (p.04). O convívio entre as mesmas acaba por dificultar no processo de auxílio 
aos problemas de comportamento dos indivíduos, já que nunca se tem um clima 
harmonioso entre as duas instâncias. 
 A escola tem a difícil tarefa de preparar a comunidade escolar para lidar com esses 
conflitos interpessoais, enquanto forma de contribuir no desenvolvimento do indivíduo. 
Conforme Rodrigues e Teixeira (2011) a escola tem assumido cada vez mais o papel da 
família tornando sua tarefa complicada devido às transformações da cultura. As relações 
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entre pais e filhos tem sido de forma cada vez menos próximas, fazendo com que 
consequentemente as crianças encontrem meios de chamar a atenção deles. Os filhos 
poderão provocar seus pais por saber que, provavelmente, estes lhes darão atenção 
enquanto forma de arrependimento. As autoras apontam que os problemas de 
comportamento das crianças decorrem das atitudes dos pais, e que isso talvez não ocorra 
de maneira consciente, fazendo com que os mesmos haja assim por falta de informação 
de como educar seus filhos. 
 Para que os estudantes tenham uma boa compreensão da matéria é necessária 
uma boa saúde psíquica. Caso contrário, os mesmos serão prejudicados, pois a 
sociedade e a família pouco têm feito para mudar a realidade. Então, as relações entre 
escola e família devem ser mais próximas, já que elas fazem parte da vida de todos nós 
enquanto crianças e jovens durante o desenvolvimento físico, social, psíquico e cognitivo. 
Ao se estabelecer essa relação torna-se possível o auxílio referente aos problemas de 
comportamento dos estudantes, fatores desencadeados pela falta de limites no ambiente 
familiar. 
 Além da autonomia e todo empenho para que os alunos tenham liberdade de 
expressão, o Desafio sempre deixa explícitos os limites necessários a todos os 
integrantes do Projeto. Para tanto, é exigido, tanto dos estudantes quanto dos 
professores, que cumpram com seus horários e que sejam frequentes. Aos alunos, cabe o 
cumprimento de 75% de frequência a cada mês. "O aluno que obtiver dois meses no ano 
letivo, um percentual de presença inferior a 75% sem justificativa poderá ser excluído do 
curso". (Regimento Desafio pré-vestibular, 2003 p. 02) 
 

4. Considerações Finais 

 A partir da relação entre a prática realizada no curso preparatório para o Enem e a 
pesquisa sobre o papel e perfil de professores em sala de aula, podemos constatar a 
importância e influência que os docentes têm sobre o desenvolvimento e crescimento 
humano. Numa sociedade onde o modelo tradicional de ensino - apesar de tão discutido e 
criticado - ainda prevalece, percebe-se cada vez mais distante de nossa realidade um 
perfil de professor formador de seres críticos, com autonomia e com este olhar acolhedor 
para com seus discentes. Em uma sala de aula onde prevaleça o respeito, a confiança, o 
diálogo e, por que não, a amizade entre professor e aluno é capaz de oportunizar 
resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem.  
 Para tanto, é necessário que os professores estejam cientes da realidade social de 
cada aluno, assim como das suas limitações, preferências, dificuldades e contexto 
familiar. A formação epistemológica, teórica e prática, dos docentes, são tão essenciais 
para o exercício da profissão, no entanto, faz-se necessário um processo de apelo psico-
pedagógico e uma visão humanista nas relações coletivas e/ou individuais com cada 
membro da comunidade escolar.  
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo discorrer sobre a importância da música 
popular brasileira enquanto ferramenta para a construção do conhecimento dos alunos do 
ensino médio, na disciplina de história. A metodologia envolveu um levantamento 
bibliográfico, de caráter exploratório e com abordagem qualitativa. Os sujeitos de 
pesquisa foram três professores de história e como instrumento de coleta de dados foi 
utilizado a entrevista semiestruturada. Identificou-se que as produções artísticas e 
culturais, complementam as práticas pedagógicas em sala de aula, promovendo a 
contextualização e ampliação dos conhecimentos dos alunos, instigando também o senso 
crítico deles enquanto cidadãos. 
 
Palavras-chave: História-disciplina. Música popular brasileira. Professor. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo pretende demostrar as grandes influencias da música popular 
brasileira o período em que se destacou como identidade nacional, a era dos festivais 
dando ênfase as músicas de protesto e o período mais crítico durante o “Ato Institucional 
Nº 5, AI 5”. Esse ato foi um dos mais temerosos momentos para a história do Brasil, 
conhecido como o período da Ditadura Militar, por dar autonomia aos militares conforme 
era a ordem governamental da época (NAPOLITANO, 2002).  

Nesse sentido, a música popular brasileira pode ser utilizada como uma ferramenta 
metodológica importante de suporte aos professores em sala de aula, ou seja, estratégico 
por se apropriar desse recurso artístico para contextualizar algumas fontes históricas no 
processo de ensino. Ou seja, auxilia professores e alunos a entender nas letras dessas 
músicas, ligações que promovam a ampliação dos conhecimentos acerca de fatos 
históricos. Considerando isso, surgiu o seguinte problema de pesquisa: Qual a 
importância da música popular brasileira enquanto ferramenta para a construção e 
compreensão do conhecimento histórico no segundo ano do ensino médio? 

Este estudo tem como objetivo geral: Compreender a importância da música 
popular brasileira enquanto ferramenta para a construção do conhecimento histórico dos 
alunos do segundo ano do ensino médio. Apresenta também os seguintes objetivos 
específicos: Evidenciar a música popular brasileira e sua utilização como aliada no 
processo de ensino-aprendizagem da disciplina de História; Verificar as barreiras que 
dificultam o uso da música como fonte histórica na construção do conhecimento dos 

 
159 Licenciado em Pedagogia. Faculdade do Tapajós. (http://lattes.cnpq.br/9560929585426343)  

160 Doutora em Educação. Universidade Católica de Santa Fé. Coordenadora e Docente do curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Faculdade do Tapajós. (http://lattes.cnpq.br/3201353226021266) 
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alunos; Entender de que forma a música popular é utilizada pelos professores em sala de 
aula. 
 
A música popular brasileira como fonte histórica em sala de aula 
 

Desde muito cedo, nota-se a presença e a importância musical em todos os 
cenários, político, social e cultural do país. Através da música pode-se buscar e 
compreender um passado distante e contribuir de forma significativa para melhor entender 
o presente. De acordo com Hermeto (2012, p. 13), “na cultura brasileira, a canção popular 
é arte, diversão, fruição, produto de mercado e, por isso, uma referência cultural bastante 
presente no dia a dia”. Nessa perspectiva, é perceptível ver a música como uma fonte de 
disseminação do conhecimento e da razão humana. 

Pode-se dizer que as músicas produzidas e cantadas pelos artistas transmitem 
ideais, emoções e sentimentos, que revelam a identidade País e devem, portanto, serem 
usadas no contexto informacional como fonte histórica em sala de aula. Sendo 
indispensável, ser trabalhada de maneira na qual, possa contribuir para a formação e 
construção da identidade critico-reflexiva do aluno. De modo a descrever o período 
histórico, sonoro e utilizada pelo professor como suporte metodológico, para que o aluno, 
assim possa conhecer através da música a história e suas origens. 

A música foi e será capaz de influenciar nas questões sociopolíticas e culturais do 
Brasil. Dessa forma, a música será um elemento de fundamental importância, pois 
movimenta, mobiliza e por isso, contribui para a transformação e o desenvolvimento 
cultural, social, econômico e pessoal. “A música não substitui o restante da educação, ela 
tem como função atingir o ser humano em sua totalidade’’ (GAINZA,1988, Apud 
MOREIRA, SANTOS, COELHO, 2014, p. 46). 

Percebe-se, no diz respeito ao trabalho do professor, que o mesmo pode buscar 
através da música a relevância deste período histórico como um período de muitas 
transformações políticas, sociais, artísticas e culturais. Criando assim, mecanismos para 
que o aluno possa compreender e repassar os posicionamentos, as ânsias, emoções e 
sentimentos através do que encontra presente nos repertórios de artistas brasileiros.  

Para Bittencourt (2011, p. 380), “o historiador deve levar em conta a música para 
ser compreendida, e não somente a música para ser ouvida”. Partindo deste ponto de 
vista, o professor de história em suas aulas deve instigar os alunos não somente com as 
interpretações dos textos contidos nas letras musicais, mas sim, aguçar o interesse desse 
aluno para que busque e compreenda a importância da música como fonte histórica. 

Vale ressaltar a importância de não apenas escutar a música, mais sim, ir além de 
melodias, letras e ritmos, elas trazem consigo o poder de construir uma aprendizagem 
significativa e prazerosa. Capaz ainda de despertar o interesse e a curiosidade dos 
alunos, evitando a monotonia das aulas, principalmente quando o assunto é história. 
Sobretudo, quando alguns professores sobrecarregam os alunos com livros e conteúdos 
didáticos. 

Nesse contexto, a música popular brasileira será capaz de despertar no aluno sua 
própria autonomia, o direito em pensar e expor suas ideias, em diferentes formas e 
expressões musicais. Podendo os educandos observar os gêneros musicais em suas 
mais diversificadas composições, dialogando e compreendendo a pratica e discursos que 
fizeram sentido em época em que aconteceu a ditadura militar. Ora a melodia dialoga com 
uma postura crítica mais tradicionalista, ora percorrem o caminho de uma crítica mais livre 
e menos opressora. 
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Dessa forma, “a construção da autonomia é muito mais importante do que a 
exigência da “disciplina”, pois crianças encorajadas a pensar ativa, critica e 
autonomamente aprendem mais do que as que são levadas a obter apenas competências 
mínimas” (KAMIL, 1986, p.120). Mostrando assim, a necessidade de se trabalhar a 
música popular brasileira no ensino de história educacional. Conforme declara a seguir: 

 
 
A disciplina de História foi e ainda é justificada no currículo da educação básica 
como fundamental para a formação da pessoa e do cidadão que consegue 
compreender, interpretar e atuar. Mas às vezes opera-se na disciplina como se ver 
o valor educativo intrínseco aos conteúdos históricos fossem absorvidos, por um 
aluno-receptor mediante simples transmissão/memorização (ALEGRO, 2007, p. 
17). 

 
 

Nota-se na citação mencionada, a relevância e a necessidade de ser trabalhada 
uma metodologia diferenciada, principalmente, quando o assunto está direcionado para o 
contexto da música. Uma vez, que as composições musicais, desde os primórdios, 
assumem um papel de fundamental importância na vida dos seres humanos, e, na atual 
conjuntura, no ambiente educacional por meio dos conteúdos. 
Abud (2005, p. 316), considera que: 

 
 
As letras das músicas se constituem em evidências, registros de acontecimentos a 
serem compreendidos pelos alunos em sua abrangência mais ampla, ou seja, em 
sua compreensão cronológica, elaboração da ressignificação de conceitos 
próprios da disciplina. Mais ainda, a utilização de tais registros colabora na 
formação dos conceitos espontâneos dos alunos e na aproximação entre eles e os 
conceitos científicos. Permite que o aluno se aproxime das pessoas que viveram 
no passado, elaborando a compreensão histórica, que vem da forma como 
sabemos como é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que tentaram fazer, 
sabendo o que sentiram em relação a determinada situação. 

 
Diante da fala das autoras compreende-se que os professores podem utilizar as 

composições para de certa forma, usar fatos do passado e levar os alunos a pensarem, 
sentir emoções e expor as consternações. Essas composições musicais aproximam o 
aluno do professor, fazem com as aulas se tornem mais atrativas e significativas em 
ralação a aprendizagem. 

Desta forma, assim como a música popular brasileira foi usada por muitos artistas 
como forma de liberdade de expressão e fonte de informação, também pode ser utilizada 
dentro da sala de aula, para contribuir com o posicionamento crítico e reflexivo do aluno. 
Sendo assim, cabe ao professor, a incumbência de planejar suas aulas com conteúdo 
menos tradicionais, uma vez que o professor exerce não apenas a função de um 
transmissor de conhecimentos, mas, o mediador entre o aluno e o que se vai ser 
estudado. 

 
A música popular brasileira sua relação com a identidade nacional 
 
 

A importância que pode ter a utilização da música popular brasileira como fonte 
documental para divulgar a história de setores da sociedade, pouco é lembrado pela 
historiografia. Contudo, as evoluções teóricas e a renovação na prática do historiador, 
determinam a inclusão de novas linguagens pela história. Assim, a música popular 
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brasileira começa a ganhar destaque em meados dos séculos XX, com influência em 
torno de uma nova discursão referente uma identidade representativa do Brasil. Vale 
destacar que até hoje nas escolas ou fora delas, quando o assunto é retratar a identidade 
nacional e cultural, não tem como não ponderar sobre a música. 

Nesta perspectiva, observa-se a variedade musical originaria do Brasil, que é rica 
de cultura e costumes diferentes. Para Jesus (2006, p. 23), “a identidade humana está 
ligada aos seus fundamentos centrados nas diferenças e semelhanças, revela seu caráter 
étnico, social, cultural e nacional”. Ou seja, o caráter da identidade está relacionado com a 
constituição e com as manifestações dos indivíduos e seus grupos sociais, sempre numa 
relação com o outro.  

Desta forma, pode-se dizer que a música popular brasileira passou a ser uma das 
maiores ferramentas de aproximação entre o homem e o conhecimento da identidade 
cultural do país. Ressalta-se que, no caso especifico do Brasil, “o processo de construção 
da identidade cultural é marcado inicialmente pela música e pela dança, selando o 
primeiro encontro entre nativos e europeus, numa solida demonstração da cultura musical 
praticada entre os nativos” (JESUS, 2006, p. 24). O mesmo autor faz menção ainda sobre 
“[...] a oportunidade que tem uma pessoa ou um grupo, dentro de uma relação social, de 
impor suas vontades e de obter obediência a seu comando, mesmo contra a vontade da 
base social sobre a qual se fundamenta essa oportunidade” (ibid, p. 24). 

Nesse contexto, compreende-se que a música teve e tem, diante de todas classes 
sociais, inclusive nas classes denominadas populares da sociedade que veem na música 
uma forma de se expressar, esse poder de expressar em suas letras as vivencias de um 
passado se intercalando com o cotidiano do presente, trazendo informações 
importantíssimas da história, que as vezes é pouco valorizado dentro e fora contexto 
escolar.  

A música popular brasileira como proposta pedagógica  
 

A música popular brasileira ao longo de sua história tem contribuído de forma 
bastante significativa e expressiva para a sociedade. Pode-se afirmar ainda que ela é um 
retrato social que pode ser usada como uma aliada do professor como uma nova forma 
de compreender a história. Diante das necessidades de se formar alunos críticos e 
pensantes, aparece o debate sobre a troca das disciplinas de Estudos Sociais para o 
retorno da disciplina de História em 1980. Segundo Schmidt e Cainelli (2004, p. 13), “[...] 
essa retomada vai ter como objetivo recuperar o aluno como sujeito produtor da História, 
e não como um mero espectador de uma história já determinada, produzida pelos 
heroicos personagens dos livros didáticos”. Nesta perspectiva, procura-se retirar o rotulo 
do professor detentor de todo saber por um professor capaz de colaborar e contribuir para 
o conhecimento dos seus alunos. 

Em 1996, quando surge a nova LDB-Lei de Diretrizes e Bases, logo aprovada a Lei 
Federal de n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determinava como competência da 
União, do Distrito Federal e dos municípios, o cumprimento de novas diretrizes para a 
organização dos currículos e conteúdo (BRASIL, 1996). Essas mudanças não eram 
somente para as disciplinas de bases, mas também para a disciplina de História, e com 
isso: 

 
 
[...] atender a uma articulação entre os fundamentos conceituais históricos, 
provenientes da ciência de referência, e as transformações pelas quais a 
sociedade tem passado, em especial, as que se referem às novas gerações. [...] 
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Diversidade cultural, problemas de identidade social e questões sobre as formas 
de apreensão e domínio das informações impostas pelos jovens formados pela 
mídia, com novas perspectivas e formas de comunicação, têm provocado 
mudanças no ato de conhecer a aprender o social (BITTENCOURT, 2011, p. 
135). 
 
 

Desta forma, pode-se afirmar que o conhecimento surge da necessidade de 
conhecer e saber interpretar o passado e o presente, e a melhor forma para isso é o 
professor ser mediador deste processo utilizando novas propostas pedagógicas capazes 
de despertar no aluno o interesse e o senso crítico sobre determinados assuntos. Nessa 
probabilidade, o uso da música popular brasileira como essa proposta em sala de aula, 
surge como fonte histórica capaz de se aproximar da realidade dos alunos trazendo à 
tona assuntos pouco trabalhados e encontrados nos livros didáticos, mas de grande 
relevância para a história do Brasil. 

Percebe-se a necessidade que o professor tem de usar ferramentas metodológicas 
para transformar as aulas de história em algo atrativo que possa contribuir para a 
formação cultural e histórica do aluno. De acordo com Siman (2004, p. 83), “a tarefa do 
professor é formar alunos capazes de raciocinar historicamente, criticamente e com 
sensibilidade sobre a vida social, material e cultural das sociedades”. Dessa forma, é 
importante sublinhar o poder que a música popular brasileira tem em consequência aos 
fatos mensurados, quando se fala de fatos históricos e que marcaram a história de forma 
expressiva e evidente. 

Não tem como falar ou pensar na música popular brasileira, sem considerar seu 
potencial para fazer pensar, agir e se expressar. A música se tornou uma das maiores 
fontes de comunicação do período da ditadura, foi considerado um símbolo de resistência, 
de força e de desejo de liberdade de um povo. Isso mostra, que mesmo que o professor: 
 
 

[...] não tenha uma formação técnica na área da música, isso não caracteriza um 
impedimento para realizar uma abordagem histórica acerca da canção, como 
objeto de estudo e fonte histórica no ensino. Para tanto, torna-se necessário que o 
(a) professor (a) conheça a produção e circulação da canção, busque conhecer 
também características essências da linguagem musical e analise o universo das 
canções a serem trabalhadas em sala de aula. Isso permitirá que os alunos 
aprendam como a canção popular brasileira constrói e movimenta representações 
sociais, assimilando papel ativo na elaboração dos significados para o mundo 
(HERMETO, 2012 p. 13). 
 
 

Vale ressaltar que para haver uma aprendizagem significativa, com o uso da 
música é imprescindível que o professor mediador deste recurso faça um bom 
planejamento de aula. Para assim, avaliar quais procedimentos a serem trabalhados, 
cabendo a conhecer a música que vai ser ministrada e o período da história a qual fez 
parte e qual público a canção se destinava para que o aluno possa compreender e então 
tirar suas próprias conclusões. 

Napolitano (2002, p. 07), ressalta que a música popular brasileira tem sido “a 
tradutora dos nossos dilemas nacionais e veiculo de nossas utopias sociais”. Dessa 
forma, percebe-se que a música além de fonte documental serviu como a grande 
responsável por parte de uma comunicação nas quais transcreviam em suas letras o 
trágico e triste momento em que passava a sociedade brasileira neste período marcante 
da história. 
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Procedimentos Metodológicos 
 
 

Para a realização desta pesquisa primeiramente, houve visita à instituição, campo 
da pesquisa, afim de obter a anuência para a realização da mesma. Quanto ao objetivo 
da pesquisa, é de caráter exploratória. De acordo com Gil (1999), esta pesquisa tem o 
objetivo de aprimorar as ideias uma vez que a pesquisa exploratória serve para 
desenvolver a melhor compreensão do tema abordado além de aproximar o pesquisador 
do campo de estudo. 

Este estudo classifica-se como qualitativo. Ressalta-se que 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 
Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 
das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser 
humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 
interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 
semelhantes (MINAYO, 2009, p. 21). 

 

De certa forma essa modalidade de pesquisa busca-se compreender melhor as 
emoções e sentimento das pessoas, ou seja, torna-se mais flexível, uma conversa entre o 
entrevistado e o entrevistador. Nessa abordagem, é possível compreender o que está nas 
entrelinhas. 

Para realizar a coleta de dados utilizou-se o método de entrevista semiestruturada. 
A entrevista contou com o auxílio de gravador do celular para armazenar as informações 
colhidas. Para Lakatos e Marconi (2017, p. 317) “o entrevistador tem liberdade para 
desenvolver o tema da interação em qualquer direção que considere adequada. É uma 
forma de poder explorar mais amplamente a questão”. Ou seja, com este instrumento de 
coleta de dados, o pesquisador tem a oportunidade de incluir perguntas que não 
constavam em seu roteiro previamente elaborado, dessa maneira, é possível obter mais 
informações que possam colaborar para o alcance do objetivo de pesquisa. 

Análise e discussão 
 

As entrevistas foram realizadas com 03 (três) professores que trabalham a 
disciplina de história, em escolas públicas de ensino médio no município de Itaituba/PA. 
Os docentes são licenciados em História, possuem especializações e também experiência 
com a disciplina em questão. 

Inicialmente, indagou-se sobre qual a abordagem pedagógica que embasa sua 
prática docente? Um dos entrevistados deixou claro que “na minha prática docente 
utilizo processos pedagógicos diferentes, havendo assim, uma mescla de tendências 
utilizadas”, outro profissional já destacou que “ministro minhas aulas em colégios do 
Estado, recebemos os livros didáticos, que tem material de qualidade e que sempre são 
atualizados, procuro seguir o conteúdo programático, mas sempre procurando inovar com 
pesquisas e até mesmo aula de campo” 

Percebe-se pelas respostas que os profissionais fazem uso das abordagens 
tradicionais e utilizam o livro didático, porém, deixam claro que não devem se prender a 
uma única abordagem, é necessário que sejam abertos a métodos e abordagens 
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pedagógicas diversas. Seguindo estas considerações ghedin (2010, p. 135) diz que “a 
experiência docente é espaço gerador e produtor de conhecimento, mas isso não é 
possível sem uma sistematização, que passa por uma postura crítica do educador sobre 
as próprias experiências”. Portanto, para promover a aprendizagem faz-se necessário que 
o professor não se limite, que reflita sobre o próprio trabalho e suas experiências em sala 
de aula, para poder lidar com as diferentes situações vivenciadas no cotidiano escolar.  

Em seguida, foram questionados se na opinião deles, a qualidade e a quantidade 
das pesquisas sobre o ensino de História são satisfatórias? Destaca-se os trechos 
das respostas que dizem “se queremos que nossos alunos sejam críticos e leitores, 
devemos fazer o dever casa, afinal, a realização das nossas pesquisas tem por objetivo 
melhorar promover a qualidade na aprendizagem do aluno”. Assim como na fala a seguir 
“quando acho o conteúdo dos nossos livros um pouco resumidos, incentivo os alunos a 
pesquisarem outras fontes e compararem, outros autores e até a opinião de outros 
professores.” Nesta perspectiva, evidenciou-se a atuação do trabalho do professor, pois 
no ambiente educacional ele assume um papel de mediador e tem a oportunidade de 
instigar a realização de estudos e pesquisas. Não se limitar aos materiais que possui e 
sim buscar outras fontes. Pois a pesquisa em História é fundamental para o aprendizado 
e compreensão do aluno.  

Dando continuidade a entrevista perguntou-se quais as inovações didáticas você 
tem introduzido em sua prática de professor da disciplina de História? Destaca-se 
nas respostas obtidas, que “apesar de ser aquele tipo de professor que é mais de aulas 
expositivas, sempre lanço mão de outras metodologias” o que reforça a ideia de que os 
profissionais estão sempre melhorando sua abordagem metodológica com o intuito de 
maximizar o aprendizado dos alunos. Outro destaque, é “todo recurso tecnológico que 
estiver à disposição, coloco em uso para melhorar minha prática docente” Mostrando que 
os profissionais devem estar atentos às inovações tecnológicas, fazer o uso adequado 
dessas ferramentas tem o potencial de contribuir com a participação e aprendizagem dos 
alunos. 

Para Libânio (1994, p. 142) “devemos ter em mente que os conteúdos 
sistematizados visam instrumentalizar crianças e jovens de camadas populares para sua 
participação ativa no campo econômico, social, político e cultural.” Portanto, as inovações 
didáticas utilizadas de forma correta pelos professores, contribuem muito para a formação 
intelectual dos alunos, além de serem bem mais interessantes e atrativos aos olhos dos 
estudantes. Desta forma, os professores tem que selecionar criteriosamente estes 
conteúdos para que possam ser repassados de modo eficiente. 

A próxima pergunta buscou saber se algum dos profissionais já desenvolveu 
algum trabalho pedagógico utilizando a linguagem musical? As respostas mostram 
que todos utilizam a música como uma ferramenta que auxilia na aprendizagem dos 
alunos. Um dos entrevistados deixou claro que “sempre uso as músicas que marcaram 
época, como as da época da ditadura militar, as músicas usadas durante as campanhas 
políticas que marcaram como a Fafá cantando na morte de Tancredo Neves e etc.” Ou 
seja, reconhecem que a utilização da música pode facilitar o entendimento dos alunos 
acerca de uma realidade vivenciada a alguns anos e que pode ser relacionada com a 
atualidade. 

Galdinho (2015, p. 265) ressalta que “[...] cabe ao professor reconhecer os 
benefícios que a música traz para seu trabalho em sala de aula, levando em consideração 
a construção do conhecimento e o desenvolvimento de resultados positivos no decorrer 
de suas aulas.” Percebe-se o quanto o uso da música pode auxiliar os profissionais da 
educação no que diz respeita as aulas de História. Pois elas remetem fatos e momentos 
históricos muito importante para a construção dos alunos, além de despertar o interesse e 
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o desejo pelo tema, percebeu-se ainda a satisfação dos entrevistados ao relatarem suas 
experiências com o uso da música. 

Em seguida, questionou-se sobre qual a importância da música popular 
brasileira enquanto ferramenta para a construção e compreensão do conhecimento 
histórico dos alunos do ensino médio? Entre as respostas, destaca-se a passagem 
que mostra que “a História serve para refletirmos os conhecimentos históricos, nos 
conecta ao mundo das ideias e das ações, logo a música também tem esse propósito é 
só o professor ver a melhor forma de fazer essa conexão.” Ou seja, a música é uma 
produção artística e cultural que pode complementar as práticas pedagógicas utilizadas 
em sala de aula, instigando o senso crítico do aluno enquanto cidadão multiplicador de 
culturas de ideias. Outro trecho ainda lembra “somos um povo muito musical e todos os 
nossos grandes momentos são lembrados por músicas principalmente a MPB do período 
da ditadura.” 

Percebe-se a importância da utilização da música, possibilita a reflexão sobre a 
atualidade e auxilia na formação do sujeito crítico. Cunha (2005 p. 55), ressalta ainda que 
“as manifestações culturais de uma dada sociedade, como: poesias, memórias, músicas e 
símbolos podem revelar uma totalidade complexa e contraditória de impressões e 
sentimentos, pois são construídas na diversidade do real e do vivido.” Ou seja, a 
diversidade e a pluralidade musical, são fontes riquíssimas de informação e auxiliam os 
alunos na compreensão dos conteúdos da disciplina, história. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo buscou entender a prática pedagógica utilizada pelos 
professores, tendo como ferramenta a música popular brasileira, no contexto da sala de 
aula, precisamente na disciplina de História. Percebeu-se sua relevância por ser utilizada 
tanto como fonte documental, quanto recurso didático, para a melhor compreensão de um 
período importantíssimo para a história do país.  

Os resultados evidenciaram que há o incentivo aos alunos quanto a realização das 
pesquisas e principalmente por contribuir para que tenham uma postura de 
pesquisadores, por buscar outras fontes que fundamentem o assunto de interesse. No 
ambiente educacional torna-se necessário conhecer as abordagens temáticas dos 
autores, para conhecer as ideias em diferentes perspectivas. 

Diante da realização das práticas pedagógicas para o ensino de História, 
identificou-se que a música se faz presente. A partir desse recurso os professores 
incentivam a criticidade dos alunos, além de possibilitar a compreensão de fatos 
passados e associá-los com os conteúdos estudados. 

A utilização de materiais não convencionais para a promoção do ensino, seja em 
qual for a disciplina, quando utilizada de maneira planejada, apresenta uma expressiva 
importância, pois contribui com a participação dos alunos, possibilita a ampliação das 
visões acerca dos fatos e torna o ensino bem mais interativo e interessante para os 
estudantes. 
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O TEATRO DO OPRIMIDO COMO EDUCAÇÃO SOCIAL 
 

Sidinei de Araújo Lemes163 
Marcelo Rocha Campos164 

 
 
Resumo O presente artigo pretende levantar uma discussão sobre como o Teatro do 
Oprimido pode ser utilizado como educação social. Para tanto, revisamos a história da 
criação do Teatro do Oprimido e avaliamos como se dá a sua execução prática. A ideia de 
educação social e a educação não formal como meio de ensino também são pontos 
destacados neste trabalho. Por fim, tentamos demonstrar como o Teatro do Oprimido 
pode ser utilizado enquanto ferramenta para a educação. 
 
Palavras chave: Teatro do Oprimido; Educação social; Educação não-formal; Augusto 
Boal. 
 

1 . Introdução  
 
O presente artigo busca realizar uma análise de como o Teatro do Oprimido (TO)165 

pode ser utilizado enquanto educação social. O TO tem em seu cerne seguir as diretrizes 
dos Direitos Humanos; pois acredita que seguindo tais premissas seria possível a 
construção de um novo mundo, ou melhor dizendo, a transformação do mundo em que 
vivemos. Para realizar tal análise, entretanto, precisamos compreender que estamos 
lindando com dois conceitos que se vinculam para a execução da ideia de TO como um 
meio de educação social: o primeiro, é de que o teatro pode ser utilizado com essa 
finalidade educativa; e o segundo, é de que a proposta idealizada por Augusto Boal está 
diretamente vinculada com a sociedade em que se propõe tal atividade. 

Podemos perceber a importância do Teatro do Oprimido (e do autor do mesmo) no 
mundo com dois grandes momentos de reconhecimento: um deles em março de 2009, 
quando Augusto Boal foi nomeado o embaixador Mundial do Teatro pelo Unesco166, e o 
outro, no dia 16 de março, que foi declarado o Dia Mundial do Teatro do Oprimido. 

A educação social e a educação não-formal são duas formas de trabalhar com a 
sociedade em contraposição com a educação formal. Sendo que as duas primeiras têm 
um envolvimento direto com a comunidade na qual ela pretende ser aplicada. A 
participação ativa da comunidade neste processo educacional está diretamente vinculada 
aos princípios do TO, de forma que a presença da população em suas atividades é de 
vital importância para sua execução. 

Este artigo pretende, então, elucidar como a educação social e a educação não-
formal vêm se firmando no Brasil e, com isso, incitar a discussão sobre a possibilidade de 
fazer uso do TO como uma ferramenta no meio educacional. 

Porém, antes de adentrarmos mais especificamente nesta relação entre TO e 
educação social, convém discutirmos um pouco sobre o TO e seu criador.  
 

1.1 Augusto Boal e o Teatro do Oprimido 

 
163 Mestrando em História Ibérica na UNIFAL - MG. sid.lemes@hotmail.com 

164 Coordenador e professor do Curso de Licenciatura em História das Faculdades Integradas Maria 
Imaculada. rochacampos2011@bol.com.br 
165 Sigla utilizada pelo próprio Augusto Boal em seus livros. 
166 United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (Organização Educacional, Científica e 
Cultural das Nações Unidas) – cuja sede se encontra em Paris, França. 
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Augusto Pinto Boal, era filho de um padeiro com uma portuguesa. Foi sentado no 

balcão da padaria - na qual Boal, já aos onze anos, trabalhava para ajudar o pai fazendo 
entregas e realizando atendimentos - e em uma ponte que se estendia até sua residência, 
que Boal viu a vida social passar diante de seus olhos. Sempre preocupado com o que se 
passava à sua volta, esta visão peculiar já influenciava o que viria a ser sua ação futura 
dentro do universo teatral:  
 

Com nove anos de idade Boal, estreava no teatro, como dramaturgo e ator, 
representando peças com e para seus familiares. Filho de padeiro, ele ajudava o 
pai no ofício, desde os onze anos de idade. Morador do bairro da Penha, no Rio 
de Janeiro costumava jogar futebol com filhos dos operários de um curtume das 
redondezas, a maioria negra e pobre. Desse seu cotidiano que Boal, ainda 
criança, buscava material para escrever suas peças. (KHUN, 2011, p.11) 

 

Boal tinha o sonho de seguir carreira no teatro. O pai sonhava em vê-lo doutor. 
Então, o autor foi cursar química e realizar o sonho do pai. Mas, nem mesmo assim, Boal 
se desligou do teatro; tornou-se amigo de Nelson Rodrigues – grande dramaturgo da 
época -, que com frequência lhe solicitava que lesse suas peças e destacasse sua 
opinião. Na faculdade, iniciava projetos teatrais e sempre encontrava um amigo disposto a 
colaborar. Por fim, fundou o Teatro Artístico do Rio de Janeiro por estar insatisfeito com 
os grupos da cidade e, após se formar em química, Augusto Boal deu início à sua jornada 
teatral. Enviou, então, uma carta para o professor John Gassner que, acreditava Boal, 
nunca a responderia. Este, por sua vez, não somente respondeu sua carta, como também 
o aceitou como novo aluno na Universidade de Columbia, Nova Iorque. Deste modo, Boal 
foi para os Estados Unidos estudar teatro por vontade própria e Engenharia Química por 
desejo do pai. Além de química, aprendeu, estudou e pesquisou teatro acompanhado por 
seu professor Gassner (KHUN, 2011, p.20-25). 

Boal ficara dois anos nos Estados Unidos quando voltou para o Rio de Janeiro e, 
por indicação de Sábato Magaldi, foi convidado por José Renato a integrar o grupo Teatro 
de Arena em meados de 1956. O Teatro de Arena vinha com uma nova proposta de 
teatro dentro do país: Renato usava a técnica como um meio de tornar a produção mais 
barata e de maior contato com o espectador. Diferentemente do teatro tipo italiano, onde 
a plateia fica separada do elenco – com os artistas no palco e plateia à sua frente -, no 
Teatro de Arena167 a proposta é que os espectadores circundem todo o palco, vendo os 
atores a todo momento. Este passa a ser, desta forma, um teatro natural, onde o 
espectador sente o cheiro do café que o ator faz e o toma em cena.  

É dentro do Arena que Boal vai se encontrar com Gianfrancesco Guarnieri, com 
quem viria a fazer grande parceria nos trabalhos do Teatro de Arena. Em conjunto, 
escreveram e produziram Arena conta Tiradentes e Arena conta Zumbi, peças de grande 
sucesso do período e que, inclusive, saiu em turnê pelo exterior quando o Teatro de 
Arena passou a ser vigiado pela censura militar. Também foi dentro do Arena que Boal 
iniciou os primeiros passos para a formação do Teatro do Oprimido. Foi neste grupo que o 
autor, juntamente com Guarnieri e os demais integrantes do grupo, produziram o que 

 
167 O Teatro de Arena foi fundado em 1953 por José Renato com sede na rua Theodoro Bayma, 94-São 
Paulo. O Teatro de Arena teve, durante sua atividade, três períodos (que é assim divido para melhor 
compreender o processo histórico do grupo, lembrando sempre que tais divisões nunca são descontínuas 
umas das outras e se imbricam durante seus períodos de atividade) em suas formas de apresentações: 1. 
O período de clássicos; 2. O período nacionalista; 3. O período de nacionalização dos clássicos. Devido à 
sua arte engajada com ideais políticas de esquerda, o grupo foi perseguido e censurado durante a ditadura 
militar. Boal dirigiu o Arena de 1956 a 1972, quando, ao ser preso, exilou-se na Argentina e depois na 
Europa (onde daria início ao aprofundamento de seus estudos para a criação do Teatro do Oprimido). 
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chamaram de “Teatro Jornal”: tipo de interpretação na qual pegam notícias do jornal 
impresso e realizam uma dramatização delas, criticando a situação ou mesmo a maneira 
como a matéria foi escrita. Sempre com o intuito de provocar uma crítica na plateia que os 
assistia. 
Ainda como participante do Teatro de Arena, Augusto Boal vai preso pela censura do país 
em 1971. Diante de tal fato, o autor decidiu-se pelo autoexílio, passando primeiramente 
pela Argentina e outros países sul-americanos, onde iniciou seus trabalhos para a 
concepção do Teatro do Oprimido. Logo depois, passou por alguns países da Europa até 
se radicar em Paris, França, onde funda o Centro do Teatro do Oprimido. Boal insere na 
concepção do TO aspectos que acredita que o teatro deva transmitir ao ser praticado e ao 
ser assistido: 
 

Creio que o teatro deve trazer felicidade, deve ajudar-nos a conhecermos nós 
mesmos e ao nosso tempo. O nosso desejo é o de melhor conhecer o mundo que 
habitamos, para que possamos transformá-lo da melhor maneira. O teatro é uma 
forma de conhecimento e deve ser também um meio de transformar a sociedade. 
Pode nos ajudar a construir o futuro, em vez de mansamente esperarmos por ele. 
(BOAL, 2007, p.XI) 

 
Devemos frisar, porém, que o teatro proposto por Boal vai além de apenas retratar 

o que se passa na vida cotidiana da população carente e de contar seu cotidiano, para o 
autor e criador desse teatro, o espectador deve também participar do processo teatral, 
tanto em sua concepção quanto em sua execução. Pois, para Boal, fazer parte de uma 
sociedade e ser um cidadão vai além de apenas viver em uma comunidade, é preciso 
ajudar a transformá-la. (KHUN, 2011, p.13) 
O que queremos deixar claro é que o TO não foi criado para ser utilizado com qualquer 
plateia. Este tipo de teatro deve ter um público específico, pois tem um objetivo 
específico: revelar dentro da sociedade a existência de oprimidos e de opressores e, 
através de suas apresentações, provocar criticamente os espectadores para que possam 
enxergar esses fatores opressores no intuito de levar os participantes deste jogo teatral a 
lutarem contra tal opressão, para que possam, no mínimo, reconhecê-la e discutir sobre 
ela. 

Antes de nos aprofundarmos no Teatro do Oprimido, porém, devemos 
compreender que a partir desta experiência teatral Boal pretende dar voz aos 
espectadores; pois, para o criador do TO, a peça deve ser preparada com o auxílio dos 
espectadores. Assim, primeiramente, instala-se uma discussão sobre situações de 
opressão que ocorre na comunidade onde o espetáculo ocorrerá. Decidido o tema, a cena 
é preparada com jogos teatrais que servem tanto para preparar o corpo dos não-atores 
para o futuro espetáculo quanto para colaborar na dispersão da arte. Depois dos jogos 
teatrais, são preparadas as cenas do espetáculo a ser apresentado para a comunidade. O 
mais interessante das apresentações do TO, é que, ao ver a cena de opressão no palco e 
o seu desfecho, caso o espectador não concorde com a ação do ator (atriz) em cena ele 
grita “Para! ”, sobe ao palco e interpreta como acredita que deveria se dar a ação 
segundo seu entendimento. É neste momento que nasce o que Boal chama de espect.-
ator (BOAL, 2007), espectador e ator ao mesmo tempo, agente e reagente diante a cena 
de opressão exibida à sua frente. 

Para Boal, dar acesso à cultura aos oprimidos é um meio dos mesmos lutarem 
contra a opressão: 
 

Pelos soberanos canais estéticos da Palavra, da Imagem e do Som, latifúndios 
dos opressores! É também nestes domínios que devemos travar as lutas sociais e 
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políticas em busca de sociedades sem opressores e oprimidos. Um novo mundo é 
possível: há que inventá-lo! (BOAL, 2009, p.15)  

  
O autor levanta a tese de que os oprimidos devem usar dos canais da palavra, 

imagem e do som como formas de rebeldia e ação, e não apenas consumir o que é 
produzido pelos opressores, afinal,  
 

não basta consumir cultura: é necessário produzi-la. Não bastar gozar arte: 
necessário é ser artista! Não basta produzir ideias: necessário é transformá-las em 
atos sociais, concretos e continuados. (BOAL, 2009, p.19) 

 
É neste cenário que surge o espect.-ator, pessoa com história própria, verdadeira, 

enraizada no meio social e que “sai da sombra”, para se mostrar como ser humano, ativo, 
consciente dos seus direitos e deveres, com vontade de transformar sua realidade social; 
um cidadão crítico, politizado. (KHUN, 2011, p.14) 
Para que ocorra de fato o TO, Boal declara: 
 

O que não se pode modificar absolutamente no Teatro do Oprimido são seus dois 
princípios fundamentais: o espectador deve protagonizar a ação dramática; e 
preparar-se para protagonizar a própria vida! Isso é o essencial. (BOAL, 2007, 
p.343) 

 
Portanto, podemos afirmar que, para Boal, o TO deve valorizar saberes que se 

oponham às relações de poder imposta na sociedade e aos padrões impostos pela 
comunidade capitalista. TO se trata, portanto, de um método que deve ajudar os 
oprimidos a lutarem contra aquilo que os oprimem, invertendo a lógica de um mercado, no 
qual a dignidade ou sobrevivência do ser humano não são valores centrais. Deste modo, 
fica-nos evidente que o Teatro do Oprimido pode ser usado como uma ferramenta que 
colabora com o indivíduo na percepção do fator opressivo presente na sociedade em que 
está inserido. Pois, 
 

o Teatro do Oprimido incita a mudança e a alteração de qualquer quadro de 
dominação, em várias esferas da vida social e relativas a diferentes temáticas, 
como questões relativas à violência contra a mulher, os direitos de crianças e 
adolescentes, direitos sociais no âmbito da saúde e educação, alternativas na 
área de saúde mental e na área da detenção, dentre outras propostas que não a 
arte como mercadoria, como amplamente difundida na atualidade do modo de 
produção capitalista. Um dos objetivos do Teatro do Oprimido é realizar, através 
da democratização da cultura, reflexões sobre as relações de poder na sociedade 
– brasileira ou não –, encorajando principalmente a participação popular. A 
promoção da participação popular pressupõe-se a utilização de linguagens que 
aproximem as faces inseridas no contexto das relações sociais vigentes. 
(MARTINS, 2009, p.7) 

 
2  O Teatro do Oprimido e a Educação Social 

 
2.1 A educação social e a Educação não-formal 
 
Com o intuito de tornar o indivíduo consciente de uma possível opressão existente 

em seu meio social, acreditamos que o Teatro do Oprimido pode ser inserido como uma 
ferramenta na educação social. Pois, a educação social, 

 
[...] está associada à educação popular, à militância política, aos movimentos 
sociais, às atividades desenvolvidas pela pastoral do menor – ligada à Igreja 
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Católica - e à situação econômica e social do país, principalmente ligada à grande 
desigualdade na distribuição de renda. (GARCIA, 2009, p.236) 

 

A educação social no Brasil tem por primazia, portanto, atender aos indivíduos que 
estejam com maior risco social. Indivíduos estes, que se encontram em determinadas 
situações sem ao menos compreenderem o motivo de estarem como se encontram. É 
neste interim, que o TO pode ser utilizado como educação social. Na tentativa de levar o 
espectador a compreender a real situação em que vive e compreendendo a situação, o 
TO procura meios de transformá-la. Garcia afirma que a educação social em uma 
abordagem mais ampla e pensada politicamente pode ser entendida como um modo de 
“fazer valer” os direitos sociais do cidadão. (GARCIA, 2009, p.232) 

A educação social pode ser considerada, por constituição, uma área 
multidisciplinar. Entretanto, pouco estudada no país e com produções mínimas e muito 
recentes até então. Assim, de maneira similar à educação não formal, ela está sendo 
construída também através da prática, mesclando várias áreas de estudos de 
profissionais e voluntários que vão lhe dando forma. O termo “educação social”, no Brasil, 
vem sendo utilizado, pelo menos por ora, por programas que promovem ações com 
jovens e crianças fora da realidade da educação formal (GARCIA, 2008, p.9-10).  

Tanto a educação social quanto a educação não-formal se vinculam pelo seu 
caráter de realizar ações que se diferenciam da educação formal. E no Brasil, em 
específico, ainda é difícil conseguir distinguir os dois termos, já que ambas as educações 
atuam no mesmo campo e buscam o mesmo objetivo. Entretanto, a educação não-formal, 
apesar dos poucos estudos suscitados até o momento, já tem um destaque maior nas 
pesquisas no país. Sobre a educação não-formal, Gohn nos salienta que, 
 

a educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais como: a 
aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a 
capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio de habilidades e/ou 
desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 
capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas 
para a solução de problemas coletivo cotidianos; a aprendizagem de conteúdos 
que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista 
de compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na 
mídia e pela mídia, em especial a eletrônica, etc. São processos de auto-
aprendizagem e aprendizagem coletiva adquirida a partir da experiência em ações 
organizadas segundo os eixos temáticos: questões étnico-raciais, gênero, 
geracionais e de idade, etc. (GOHN, 2009, p.31) 

 
A educação não-formal deve, portanto, funcionar como um espaço de vivência 

social que colabore no estabelecimento de laços sociais e de afetividade entre os 
indivíduos. Para tanto, exige um local amplo que comporte todos os envolvidos na 
atividade proposta. Tal proposta deve ser lúdica e envolvente, e atender, ao mesmo 
tempo, as necessidades das pessoas envolvidas. As atividades da educação não-formal 
devem ser aplicadas de forma a propiciar uma vivência agradável, em um local que 
permita movimentar-se, improvisar, trocar experiências e fazer contato entre as mais 
diferentes gerações de indivíduos. Esta forma educacional deve se apresentar, portanto, 
como um trabalho voluntário e proporcionar elementos para a socialização e a 
solidariedade, visando o desenvolvimento social e evitando qualquer tipo de hierarquia (a 
fim de buscar a participação coletiva e provocar uma participação descentralizada). Desta 
maneira, fica claro que, com tais características, torna-se difícil pensar a educação não-
formal sem um contato direto com a comunidade (SIMSON, 2001, p.10-11): 
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[...] a educação não-formal pressupõe considerar, em primeiro plano, os desejos 
da comunidade com a qual pretende trabalhar, seus anseios, identificando seus 
desejos e necessidades e valorizando o universo cultural dos educandos. 
(GARCIA, 2001, p.153) 

 
Deste modo, a preocupação da educação não-formal, assim como a do TO, se 

centraliza em colaborar com as necessidades dos indivíduos com os quais estão 
destinados a trabalhar, ajudando o cidadão a suprir carências que as políticas públicas 
não conseguem atender e despertando neles a consciência crítica de como buscar seus 
direitos para se ter plena cidadania. Com isso, 
 

à educação não-formal caberia, com as crianças, adolescentes e adultos, a busca 
por conhecimento pelo prazer da descoberta e do sentimento de que fazem parte 
do contexto cultural no qual aprendem e também podem interferir. (SOUZA; 
PARK; FERNANDES, 2001, p.177). 

 
A educação não formal tem como característica suscitar no cidadão a possibilidade 

de transformação social, dando aos indivíduos a oportunidade de participar do processo e 
as condições para transformarem sua história e refletir sobre os acontecimentos. A partir 
disso, então, esses indivíduos podem se transformar e, por fim, transformar o meio em 
que vivem (GARCIA, 2001, p.152). Podemos salientar ainda, que, ao buscar uma 
formação para a cidadania, este tipo de educação destaca as seguintes demandas, 
segundo Gohn:  
 

a) Educação para justiça social. 
b) Educação para direitos (humanos, sociais, políticos, culturais, etc.) 
c) Educação para liberdade. 
d) Educação para igualdade. 
e) Educação para democracia. 
f) Educação contra a descriminação. 
g) Educação pelo exercício da cultura, e para a manifestação das 

diferenças culturais. (GOHN, 2009, p.32) 

 
Sendo assim, percebemos que a educação não-formal exige do educador uma 

atitude política frente à realidade em que se propõe trabalhar, colaborando, assim, para a 
emersão de novas perspectivas de ação frente à certo determinismo que a visão histórica 
impõe sobre a função de dominados e dominadores no meio social. A educação não-
formal colabora para que os socialmente dominados abandonem a passividade para criar 
espaços de ‘resistência inteligente” no meio em que vivem (SIMSON, 2001, p.18). Sobre 
tal discussão Garcia afirma que,  
 

o indivíduo social é um produto histórico e dessa forma as relações que são 
travadas socialmente são demarcadas por valores que historicamente foram se 
fortalecendo e ganhando espaço, em geral, valores representativos dos grupos 
detentores de poder. Não só esses valores fazem parte do movimento social. 
Outros, representantes de diferentes grupos, sobrevivem utilizando-se de diversas 
estratégias de manutenção e reprodução, na tentativa de garantir a permanência 
como voz e expressão (tanto de minorias, como de maiorias excluídas) para 
também se fazerem presentes no imbricado “cotidiano histórico”. (GARCIA, 2009, 
p.178) 

 
Salientamos que a disputa social entre dominados e dominadores vai para além do 

plano econômico e da política, recaindo, sobretudo, no plano da cultura, enquanto forma 
de criação, difusão e um outra concepção de mundo. Assim sendo, o plano cultural nesse 
contexto tem como objetivo possibilitar às classes dominadas uma expansão do poder, 
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demonstrando capacidade de refletir e elaborar soluções para os problemas que lhes 
surgem cotidianamente (PERCASSI, 2014, p.18-19).  É dentro desta perspectiva, que 
Augusto Boal acredita que deve haver uma ampliação de uma possível democracia ideal. 
Pois, para o autor, a plena democracia vai além da política e da economia e perpassa 
também políticas públicas básicas como educação, saúde e moradia. Ela deve, também, 
propiciar o acesso do indivíduo a todo tipo de arte, pois, a arte faz parte do essencial de 
cada indivíduo, de cada grupo social, de cada nação e colabora para o desenvolvimento 
do ser humano (BOAL, 2009, p.162). Sobre o uso da arte, Boal acredita que, 
 

arte não é adorno, palavra não é absoluta, som não é ruído, e as imagens falam, 
convencem e dominam. A estes três Poderes – Palavra, Som e Imagem – não 
podemos renunciar, sob pena de renunciarmos a nossa condição humana. (BOAL, 
2009, p.22) 

 

Augusto Boal defende que todas as artes são carregadas de valores ideológicos, 
capazes de disseminar valores da classe dominante ou colaborar na construção de uma 
revolução destes valores. Com isso, o autor acredita que qualquer proposta de arte que 
se diz isenta de uma proposta ideológica tem tendência a reproduzir os ideais das classes 
dominantes. Boal demonstra em seus trabalhos que a sociedade é capaz de aprender 
sempre e que, ao analisar o meio em que vive, ela consegue perceber suas condições de 
vida e lutar para transformar tal realidade. Boal acredita que o indivíduo permanece no 
processo de ensino-aprendizagem constantemente. Tal pensamento, vem de encontro 
com o de Parreira, que declara: 
 

[...] entendemos que a sociedade pode ser considerada “aprendente”, na medida 
em que o fenômeno educativo acontece em todas as esferas sociais. Portanto, 
uma das possibilidades para a superação da crise instaurada a partir do 
agravamento dos problemas sociais é redefinir o que os indivíduos estão 
aprendendo e ensinando no âmbito desta sociedade “aprendente”: se estão 
aprendendo a ser individualistas, competitivos, corruptos, se estão desenvolvendo 
habilidades que têm sustentado uma sociedade extremamente desigual é 
necessário surgir, neste meio, agentes sociais e educativos que se proponham a 
ensinar os indivíduos a agirem de forma diferente. Podemos afirmar, que este é o 
grande desafio do educador no século XXI, ou seja, educar não apenas alunos 
nos espaços formais de ensino, mas construir e gestar espaços educativos e 
educar os indivíduos que transitam nos diversos espaços sociais a viver e a 
conviver com seus pares. (PARREIRA, 2010, p.259) 

 
2.2 O Teatro do Oprimido no contexto da Educação Social 
 

O TO proposto por Boal tem como finalidade ajudar o indivíduo a superar as 
dificuldades que ele encontra em seu meio social. E é esta finalidade que diferencia o 
Teatro do Oprimido das demais formas teatrais. Não apenas por seu objetivo de 
transformação social, mas sobretudo, devido ao fato de que, dentro do TO, o espectador 
é parte integrante do espetáculo, não como um espectador passível dos acontecimentos 
do palco, mas com participação ativa nesta produção. A proposta teatral de Boal é de 
levar o indivíduo a produzir um espetáculo que apresente problemas reais que acontecem 
dentro daquela sociedade e de que, ao reconhecer tais problemas através da arte, seja 
possível discutir ações para sua superação. Tal pensamento vem suprir as exigências 
propostas até aqui para a aplicação da educação não-formal e educação social que 
apresentamos. Deste modo, podemos avançar e verificar como o TO pode ser utilizado no 
meio social com este tipo de educação e como e com qual objetivo ele pode ser aplicado 
dentro dos mais diversos meios sociais. 
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O Teatro do Oprimido é um método de teatro que rompe com os muros 
hierárquicos dentro da arte teatral. Pois tem seu funcionamento com base em uma 
estrutura democrática e de diálogo coletivo entre diretor e atores, propondo um processo 
horizontal na criação das personagens e da peça. A princípio, para que o TO surja, 
ocorre, anteriormente à apresentação da peça, um encontro entre os espectadores e 
atores. Estes, por sua vez, debatem suas ideias construindo cenas e diálogos através de 
jogos teatrais que colaboram para que aqueles não-atores possam contribuir na criação 
dos textos e das cenas - cujo tema deve estar vinculado sempre com sua realidade social. 
Tal ação faz com que o espectador se depare de forma direta com a linguagem teatral, 
que até então lhe havia sido suprimida. Esta experiência desafia este espectador a 
elaborar os diversos signos presentes na ação teatral: cenário, figurino, luzes, texto, etc. 
Esse mergulho no jogo teatral, provoca o indivíduo a decodificar e a interpretar de 
maneira muito pessoal tais signos teatrais (DEGRANGES, 2006, p.23), atendendo, assim, 
um dos objetivos de Boal com o TO, a democratização da arte teatral. Pressupõe- se, 
então que 
 

a arte criada pelo conjunto de cidadãos-artistas é plural desde o início da sua 
fabricação: o grupo de oprimidos, com visão semelhante, cria a obra. O próprio ato 
de prepará-la é ação propedêutica que leva à ação social. Obra aberta que exige 
continuidade no real. São formas diferentes de arte, não antagônicas. (BOAL, 
2009, p.109) 

 
 

O autor afirma, ainda, que a estética proposta pelo TO tem como objetivo ajudar os 
oprimidos a descobrir a arte e, com esta descoberta, despertar a consciência de si 
mesmos e a descoberta do mundo em que vivem e como se encaixam nele (BOAL, 2009, 
p.170).  

A proposta de Augusto Boal sobre o TO é composta por quatro técnicas teatrais: o 
teatro-imagem, o teatro-jornal, o teatro-invisível e o teatro-fórum. Em seu livro Jogos para 
Atores e Não Atores, de 2009, o autor descreve com exemplos como podemos colocar 
em prática cada método. Devemos aqui relembrar que cada tipo de proposta deve estar 
sempre vinculada com a participação dos indivíduos no local onde o espetáculo será 
apresentado, pois a função primordial do TO é despertar seus espectadores para a 
realidade em que vivem. 

O teatro-imagem é um método teatral utilizado como forma de colaborar com os 
indivíduos na percepção da opressão que podem estar sofrendo socialmente, sem ao 
menos se darem conta disso. Em tal apresentação, a proposta é que artistas e 
espectadores venham a moldar imagens em cena por meio dos corpos dos atores sobre 
determinado tema. A proposta visa fazer com que uma pessoa utilize o corpo de um ator 
para demonstrar algum tipo de opressão que acredita existir em seu meio social, 
modelando o ator-espectador como uma estátua no tema que lhe é relevante. O exercício 
continua, fazendo com que outros espectadores digam o que ocorre na cena proposta por 
aquele modelador e, depois, quais mudanças fariam eles diante daquela realidade de 
opressão; a opressão, então, pode ser enxergada tanto daquela forma em que está 
quanto ao remodelar os corpos dos atores como forma de resistência a tal opressão.  

A proposta de realização do teatro-jornal, por sua vez, é realizar apresentações 
baseadas em notícias jornalísticas de relevância para o público que vai assistir. Para isto, 
utilizam os mais variados locais para tal apresentação, fazendo da praça, do metrô, da 
estação de ônibus ou do banco, um palco de teatro. Levam, assim, os espectadores a 
discutirem sua realidade através de uma proposta artística por meio da qual o espectador 
pode colaborar e interferir na ação teatral. 
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Já o teatro-invisível é uma proposta na qual os atores procuram saber com 
antecedência de casos de opressão ocorridos no meio social onde farão a apresentação - 
que pode ser os mais variados locais (o metrô, o ônibus, a fila do banco, etc). Entretanto, 
a proposta visa realizar um teatro sem aviso prévio, de forma que quem o assiste não 
sabe que o faz e não percebe que a ação que se desenrola frente aos seus olhos é uma 
apresentação teatral; por isso chamado teatro-invisível. Sendo assim, Boal deixa claro 
que por não saber que está presenciando a execução de um espetáculo teatral, o 
espectador não é forçado a participar, participa se quiser, e os atores devem estar cientes 
que não se deve ridicularizar o espectador por não participar ou pela opção deles de não 
fazer parte da discussão em cena. Nesta proposta teatral, o “espect.-ator”, como é 
chamado por Boal o espectador do TO, por fazer parte da ação sem ao menos saber que 
está participando de um espetáculo, está livre para participar ou não da cena proposta. O 
objetivo central desta técnica teatral é levar o espectador à uma discussão relevante para 
seu meio social. Assim, em determinados momentos do sugerido espetáculo, os atores 
saem de cena deixando a discussão apenas para seu “público”. 

O mais conhecido e propagado método teatral do TO é o teatro-fórum, que tem 
como proposta discutir um tema relevante para a comunidade para a qual será realizada a 
apresentação, de forma que os oprimidos demonstrem a opressão a que estão 
submetidos. Para isso, o opressor deve sempre se sobressair dentro da apresentação. 
Deste modo, deverá entrar em ação o espect.-ator, que, acreditando encontrar meios de 
romper tal opressão, vai à cena e refaz a apresentação a partir do seu ponto de vista de 
como deveria ocorrer a ação. Isto é feito para que seja superado aquele tipo de opressão. 
A discussão, então, continua com outros espect.-atores vindo à cena e demonstrando seu 
ponto de vista sobre o tema discutido. Assim, Boal acredita ser possível despertar na 
sociedade uma consciência crítica sobre como a vida é e como ela deveria ser.  

O TO busca, assim, a libertação do cidadão de sua condição de oprimido. Sua 
função básica é levar o espect.-ator a buscar soluções para os problemas reais de sua 
vida. Problemas que, muitas vezes, por estarem tão próximos, ele nem ao menos 
reconhecia. Mas Boal alerta que, 
 

não importa o estilo: o importante é que o Teatro-Fórum seja bom teatro, antes de 
mais nada. Que a apresentação do modelo seja, em si, fonte de prazer estético. 
Deve ser um bom e belo espetáculo, antes de ter início a parte fórum, isto é, a 

discussão dramática, teatral, do tema proposto. (BOAL, 2007, p.323) 
 

A preocupação com a estética teatral sempre foi determinante para Boal, que 
demonstra em seus estudos que a propagação da arte e de como ela deve ser realizada é 
de suma importância para lutar contra o meio opressivo da sociedade em que vivemos. O 
autor crê que todos os indivíduos são artistas e, como tal, devem produzir sua arte. 
Consumir arte de outros, como diz o autor, pode ser enriquecedor, mas poder produzir 
sua própria arte nos enriquece ainda mais como cidadãos socialmente ativos. (BOAL, 
2009, p.118-119) 

O que podemos perceber, é que a riqueza do TO se encontra no fato de apresentar 
imagens que podem ser modificadas a todo momento e na possibilidade de recriar tais 
imagens segundo nossos desejos. Com isso, o TO pode [e deve] ser constantemente 
historicizado, pensando sua atuação em relação às condições sociais, políticas e culturais 
de seu tempo. Ou seja, o TO deve estar sempre preocupado em questionar seu 
relacionamento com a sociedade contemporânea; isso, tanto com as temáticas a serem 
discutidas, como com as práticas teatrais propostas (DESGRANGES, 2006, p.76-77). 
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O que deve ficar claro para nós, é que a proposta do TO é conseguir um despertar 
crítico do cidadão frente a sociedade em que vive, pensando na relação entre opressor e 
oprimido. Seu objetivo, porém,   
 

[...] não é “vencer” o opressor ou apresentar uma alternativa “correta” para o 
problema, e sim, provocar a criação de possibilidades distintas de leitura da 
realidade, em um ensaio para a revolução da vida social. É mostrar que as 
relações são mutáveis, a partir da atuação e da luta por aqueles que não 
concordam com o modo como esta se apresenta. Com este exercício de crítica e 
de simulação da realidade, possibilita-se a afirmação das “cenas” e atos cotidianos 
como passíveis de mudança e de transformação por meio da alteração do sujeito 
nas relações na vida social. (CANDA, 2012, p.203) 

 
Para Boal, o mais importante do TO é provocar debates e conflitos de ideias, 

promovendo uma relação entre argumentação e contra argumentação que tende a 
estimular, enriquecer e preparar o espect.-ator para agir no meio social. Com isso, este 
método teatral não se preocupa com a imediata ação social do espectador em sua 
realidade, mas com a proposta de que, mesmo que não encontre uma solução, ele esteja 
ciente que se faz necessário buscá-la. (BOAL, 2007, p.327) 

É através desta ação social proposta pelo TO, que acreditamos que o método se 
encaixa como um meio educacional popular; uma vez que busca transformar a sociedade 
em que vive ao tentar despertar o indivíduo para uma consciência crítica sobre o meio 
social no qual está inserido. Meio esse, onde opressores e oprimidos convivem em busca 
de espaço e onde tal relação deve ser enfrentada de frente para que as diferenças que os 
segregam possam ser combatidas de algum modo. Sobre isso, Khun destaca que,  
 

o TO foi adotado pela educação popular como uma das maneiras de desenvolver 
a consciência crítica do cidadão oprimido, sua capacidade de observação e a 
necessidade de sua atuação e reação, intervindo nas cenas e na vida, conforme 
a opressão se faz mais presente. Além da educação popular, o TO, com suas 
técnicas, práticas e experiências foi adotado também pelos movimentos sociais 
na busca de uma formação de lideranças cientes do seu papel na comunidade 
em que vivem e na sociedade em geral. (KHUN, 2011, p.47) 

 

A educação popular, assim como o TO, deve ser realizada em um processo 
conceitual prático aliado à constatação de uma revolução do processo crítico; com 
preocupação radical na denúncia das estruturas de dominação e com o intuito de se 
anunciar uma nova realidade a ser criada pelos próprios indivíduos. Lembrando que, o 
modelo proposto dentro de uma apresentação do TO é, como diz seu criador, apenas um 
microcosmo que está inserido em um macrocosmo de toda uma sociedade, e, ainda 
assim, toda sociedade é posta em questão. Deste modo, devemos nos atentar para o fato 
de que, ao escolher o tema a ser apresentado no TO, não se deve hierarquizar 
opressões. Pois todos os tipos de opressão podem ser usados dentro de um modelo do 
TO, uma vez que sua finalidade é colaborar com o fim desta opressão e, com isso, 
colaborar na formação do cidadão que participa desta sessão teatral. Para Boal, diante de 
uma sessão de TO ninguém pode ficar passivo:  
 

Mesmo que queira. Mesmo que se afaste, que fique só olhando, de longe. No 
Teatro – Fórum, todos os espect. – atores sabem que podem parar o espetáculo 
no momento que desejarem. Que podem gritar “Pára!” e, democraticamente, dar 
sua opinião, teatralmente, em cena. Portanto, se escolhem não dizer nada, essa 
escolha já é uma participação. Para não dizer nada, o espectador tem que se 
decidir a não dizer nada: isso já é uma ação. (BOAL, 2007, p.343-344) 
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A proposta de ação do espect.-ator de Boal descontrói a tradicional ideia do 
espectador passivo diante da apresentação que presencia. Um teatro onde a participação 
do espectador se faz necessária para existir desde o momento de sua concepção até 
durante sua ação não poderia ser diferente. O TO compõe uma proposta que se destaca, 
não somente por colaborar com a emancipação crítica do indivíduo, mas também, e 
principalmente, pela propagação do fazer teatral: colaborando e propiciando ao 
espectador a chance de fazer parte da arte que está assistindo. Pois, segundo Boal, todos 
somos artistas (mesmo os artistas) e qualquer local é passível de se produzir teatro (até 
mesmo, dentro dos teatros): 
 

Todo mundo atua age interpreta. Somos todos atores. Até mesmo os atores! 
Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano. E pode ser praticado na 
solidão de um elevador, em frente a um espelho, no Maracanã ou em praça 
pública para milhares de espectadores. Em qualquer lugar... até mesmo dentro 
dos teatros. (BOAL, 2007, p.ix) 

 
 

3 Considerações Finais 
 
Para Boal, a função do TO é essa: colaborar com o cidadão na criação de sua 

própria arte. A estética do oprimido se preocupa com os males da cidadania, buscando, 
através da ação, reverter o curso da acelerada desumanização dos oprimidos dentro da 
sociedade contemporânea. Pensar o TO como educação social é buscar, através da arte, 
romper os meios opressivos que emergem diariamente em nossa sociedade.  

Vale ressaltar sempre, que o TO é um teatro feito sobre o oprimido, para o oprimido 
e com participação do oprimido. Com isso, pode ser considerado educação não-formal 
dentro de um contexto educativo com prática social, propagando uma ampla discussão 
sobre a importância da educação no meio social. Assim, o TO pode se constituir como um 
importante instrumento educacional popular que vislumbra o sonho de uma sociedade 
igualitária e sem opressão. Para tanto, o diálogo do TO pode ser visto como uma prática 
educativa que aproxima, insere e valoriza as populações socialmente oprimidas, por meio 
de seus próprios valores, conhecimentos e cultura como em um processo educacional. Da 
mesma forma, usa como pauta os seus temas e as demandas sociais e reais de 
comunidades oprimidas que seguem em uma luta constante pelos direitos humanos 
dentro dos processos coletivos com apropriação de conhecimentos. Conhecimento este, 
que pode ser propiciado pela compreensão da arte, uma vez que, refletindo suas ações 
concretas no meio social, o indivíduo pode, de alguma forma, colaborar para a superação 
das relações de opressão presentes na sociedade. O TO, portanto, pode e deve ser 
utilizado por aqueles que acreditam que ainda é possível transformar a sociedade em que 
vive. Devemos nos lembrar, no entanto, que Boal deixa claro que a ação do TO não é 
buscar respostas imediatas frente às necessidades da comunidade, mas, ao menos, 
produzir discussões sobre o tema e, com isso, ajudar a sociedade a romper os variados 
tipos de opressão que existem em meio dela. 

Parreira designa quatro campos para a educação não-formal: 
 

O primeiro envolve a aprendizagem política do direito dos indivíduos enquanto 
cidadãos, isto é, o processo que gera a conscientização dos indivíduos para a 
compreensão de seus interesses e do meio social e da natureza que o cerca, por 
meio da participação em atividades grupais. Participar de um conselho de escola 
poderá desenvolver esta aprendizagem. O segundo, capacitação dos indivíduos 
para o trabalho, por meio de aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento 
de potencialidades. O terceiro, aprendizagem e o exercício de práticas que 
capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas 
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para a solução de problemas coletivos cotidianos. O quarto é aprendizagem dos 
conteúdos da escolarização formal, escolar em formas e espaços diferenciados 
(GOHN, 2001, p.98-99 apud PARREIRA, 2010, p. 250). 

 
Como podemos perceber, os quatros campos destacados acima são atendidos na 

realização do TO proposto por Augusto Boal, a partir do qual desperta o indivíduo para as 
ações políticas dentro da sociedade em que vive por meio da escolha dos temas a serem 
apresentados no TO. A capacitação do indivíduo perpassa a prática dos jogos teatrais - 
que colaboram para a atuação dos participantes em cena – e é complementado pela 
participação do espect.-ator na apresentação do espetáculo. Ao acreditar que pode, de 
algum modo, colaborar para a supressão da opressão apresentada no “palco”, o autor 
leva para a população - da maneira mais popular possível – as técnicas teatrais que 
acredita estar sempre sendo escondida do grande público. Com base nisso, devemos 
salientar que o TO não apresenta a realidade pronta e acabada, pelo contrário, a cena 
deve revelar as mais variadas possibilidades e alternativas para que se possa discutir as 
ações apresentadas. Deste modo, a cena proposta dentro do TO ganha um cunho 
educativo, ao unir entretenimento teatral com conscientização política. 

Boal declara que, para compreender a Poética do Oprimido, é preciso ter em mente 
que seu objetivo principal será sempre de “[...] transformar o povo, o espectador, ser 
passivo no fenômeno teatral, em sujeito transformador da ação dramática” (BOAL, 2005, 
p.182 apud CANDA, 2012, p.201). 

O TO, segundo Boal, não é um espetáculo que deve ser terminado no palco, pois, 
se o pensarmos como uma forma de educação, como o presente artigo objetivou realizar, 
ele deve ser constante e ir além do palco. Para Boal,  
 

[...] uma sessão de Teatro do Oprimido não deve terminar nunca, porque tudo que 
nela acontece deve ser extrapolado na própria vida. O Teatro do Oprimido está no 
limite entre a ficção e a realidade: é preciso ultrapassar esse limite. E se o 
espetáculo começa na ficção, o objetivo é se integrar na realidade, na vida. 
(BOAL, 2007, p.347) 

 
Diante do que foi discutido até aqui sobre a função e funcionalidade da educação 

não-formal e de como se dá na prática a ação da proposta de Augusto Boal para a 
realização do TO, podemos definir que o Teatro do oprimido pode ser utilizado como uma 
ferramenta da educação social na perspectiva de elevar o conhecimento crítico da plateia 
a quem ele está sendo destinado. Em sua inserção no meio social o TO demonstra, 
através de seu modo de produzir arte, que é possível educar o cidadão e, através de sua 
ação, produzir conhecimento: 
 

Desse modo, a inserção popular caracteriza uma forma ativa de construir 
alternativas, já que os sujeitos não apenas recebem a informação. Em termos 
educacionais, as técnicas do Teatro do Oprimido não apenas reproduzem o 
conhecimento, mas sim incitam a produção do mesmo, traduzindo-se como uma 
possibilidade gramsciana de educação. (MARTINS, 2009, p.44) 

 
Deste modo, podemos concluir dizendo que TO como educação social, não só é 

possível, como já se faz realidade, com a presença das ações propagadas por Augusto 
Boal e seu Instituto pelo Brasil, realizando oficinas e formando multiplicadores nestes 
tipos de técnicas teatrais. O que queremos salientar é que, uma forma cultural como o 
teatro, aqui representado pelo TO, pode ser utilizado com o objetivo de educar 
socialmente os indivíduos fora do âmbito da educação formal. Pois o TO atende aos 
requisitos principais para a realização da educação não-formal - que abrange, 
principalmente, uma realização fora dos quadros sistemáticos do ensino formal e, sempre 
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que possível, fora do ambiente escolar, com um objetivo de prática e libertação social dos 
indivíduos envolvidos – e qualquer educador com conhecimentos sobre suas técnicas 
podem aplicá-las nos mais variados ambientes sociais. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2007. 
_____, Augusto. A estética do oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 
CANDA, Cilene N. Paulo Freire e Augusto Boal: Diálogos entre educação e teatro. In: 
Holos, ano 28, vol. 4; 2012, p. 195-205. Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2012/arte_artigos/dialogos
_entre_educacao_e_teatro.pdf Acesso em: 23 Dez 2015 
DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do teatro: provocação e dialogismo. São Paulo: 
Hucitec, 2006. 
GARCIA, Valéria Aroeira. A educação não-formal no âmbito do poder público: avanços e 
limites. In: SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes Von; PARK, Margareth Brandini; 
Fernandes, Renata Sieiro (orgs.). Educação não formal: Cenários da criação. 
Campinas: Editora da Unicamp/Centro de Memória, 2001. 
______, Valéria Aroeira. O papel da educação não-formal nas discussões e ações 
educacionais. São Paulo: USP, 2008. (Trabalho apresentado no II Congresso 
Internacional de Pedagogia Social) 
______, Valéria Aroeira. A educação não-formal como acontecimento. Campinas, SP: 
[s.n.], 2009. 
GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, educador(a) social e projeto sociais de 
inclusão social. Revista Meta: Avaliação, Rio de Janeiro, V. 1, n. 1, p.28-43, jan/abr., 
2009. Disponível em: < 
http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/1/5> Acesso em: 31 
ago. 2016.  
KHUN, Maria Lúcia Welter. Boal e o Teatro do Oprimido: O Espect- ator em cena na 
Educação Popular. Ijuí: UNIJUÍ, 2011. 
MARTINS, Janaina Bilate. Arte engajada: considerações sobre o Teatro do Oprimido. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 
PARREIRA, Lúcia Aparecida; JOSÉ FILHO, Pe. Mario. A educação não formal: 
desafios de uma prática pedagógica. Serviço social e Realidade, v.19, n.1, p. 241-268, 
2010. 
PERCASSI, Jadi. Arte, política e educação popular: diálogos necessários para a 
transformação social. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo: São Paulo, 2014. 
SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes Von; PARK, Margareth Brandini; FERNANDES, 
Renata Sieiro (orgs.). Educação não formal: Cenários da criação. Campinas: Editora 
da Unicamp/Centro de Memória, 2001. 
SOUZA, Nilza Alves de.; PARK, Margareth Brandini.; FERNANDES, Renata Sieiro. 
Caminhos entre a prática e a reflexão: da angústia do pensar. In: SIMSON, O. R. de M.; 
PARK, M. B.; FERNANDES, R. S. (orgs). Educação não formal: cenários da criação. 
Campinas, SP: Editora Unicamp/ Centro de Memória, 2001. 
 
 



404 

 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 
TRAJETÓRIA DE UMA ESTUDANTE SURDA EM UM AMIBIENTE UNIVERSITÁRIO 

 
Suellen Teixeira Nascimento168 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo evidenciar as memórias de uma 
estudante surda no Ensino Superior percebendo suas motivações, dificuldades, interação 
com seus pares e professores e suas perspectivas pós-universidade. O estudo foi 
desenvolvido na perspectiva da História Oral, como uma possibilidade de legitimação da 
pessoa com deficiência no sentido de “falar com eles e não sobre eles” (Glat, 1989). Os 
resultados obtidos apontampara a necessidade de recursos tecnológicos, profissionais 
capacitados e ações facilitadoras para a permanência e conclusão acadêmica. 
 
Palavras-chave: Inclusão; Ensino superior; Deficiência auditiva; Memória.  

 
Introdução 
 

O Brasil vem aos poucos consolidando uma trajetória mais visível e consistente em 
relação a elaborações de legislações e políticas pensadas na inclusão das pessoas com 
deficiência no ensino superior. Conforme previsto no capítulo IV da Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI (BRASIL, 2015), a educação deve ser inclusiva 
e de qualidade em todos os níveis de ensino, além de garantir condições de acesso, 
participação, aprendizagem e permanência, por meio da oferta de serviços e recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras.  

Dados oficiais do MEC revelam um aumento significativo de matrículas na 
Educação Especial e dentre eles, de alunos surdos na escola regular e na educação 
superior. A maior presença de estudantes surdos em contextos universitários é recente e 
decorre de diversos fatores, entre os quais: o reconhecimento, a partir de meados da 
década de 1990, do status de língua para a língua brasileira de sinais - Libras; o 
desenvolvimento de propostas de educação bilíngue de qualidade para surdos e a 
regulamentação da profissão de Tradutor/Intérprete, que aos poucos, vêm aumentando o 
acesso e a participação ativa de pessoas com deficiência em diferentes contextos sociais. 

No Brasil, diversas políticas públicas têm sido implementadas para a inserção do 
aluno surdo e valorização de sua condição linguística no espaço educacional. A adoção 
de Libras como língua materna e o uso do português como segunda língua no currículo 
escolar, foi de suma importância para que as necessidades educacionais do aluno surdo 
fossem contempladas. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que 
esse alunado seja plenamente atendido em suas especificidades no âmbito escolar. 

Brito, Quirino e Porto (2013), destacam que não são suficientes apenas leis, 
decretos, portarias e resoluções para que se efetive a inclusão escolar de pessoas com 
deficiência. Reforçam a necessidade de que se desenvolvam, desde a educação infantil, 
políticas de inclusão como cursos, palestras e recursos pedagógicos para o fortalecimento 
de práticas inclusivas para todos os envolvidos.  

Moreira (2005) afirma que mesmo com todas as políticas voltadas a este público, 
as universidades devem assegurar o direito à educação e à igualdade de oportunidade 
àqueles discentes que de certa forma não fazem parte do contexto padronizado de 
alunado, entre eles os graduandos com deficiência. 

 
168Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do 
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Diante disso, neste estudobuscaremos identificar as estratégias construídas pelos 
estudantes na confrontação e superação das barreiras de acesso, obtenção de 
conhecimento, permanência e conclusão do Ensino Superior. Para isso fizemos uso de 
uma entrevista, com intuito de dar escuta as memórias de uma estudante do Ensino 
Superiorbuscando compreender a sua trajetória nessa etapa escolar e utilizando as 
experiências vivenciadas por ela como uma análise dos pontos que influenciamo 
processo de inclusão deste segmento de ensino. 

O presente estudo foi desenvolvido na perspectiva da História Oral, metodologia de 
pesquisa em que por via de dados obtidos em entrevista, buscamos um aprofundamento 
de aspectos da história recente do entrevistado tendo como partida seu ponto de vista e 
suas experiências. 

 
A Inclusão de alunos com deficiência auditiva/surdez no Ensino Superior 
 

A política de Educação Inclusivaé recente no ensino superior e este novo 
panorama exige das instituições, ações de apoio e acompanhamentoaos estudantes com 
deficiência que vão além da disponibilidade de vagas. Rodrigues (2006) conceitua que a 
inclusão no âmbito da educação:  

 
implica, antes de mais, rejeitar, por princípio, a exclusão (presencial ou 
acadêmica) de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que 
pretende seguir uma política de Educação Inclusiva (EI) desenvolve políticas, 
culturas e práticas que valorizam o contributo activo de cada aluno para a 
construção de um conhecimento construído e partilhado e desta forma atingir a 

qualidade acadêmica e sócio cultural sem discriminação (RODRIGUES, 2006, 

p.2). 

 

De acordo com Diniz (2007), o conceito de deficiência estaria na relação imposta 
por ambientes com barreiras a um corpo com impedimentos, a restrição à participação 
plena provocada pelas barreiras sociais. O modelo social da deficiência, no entanto, 
ofereceu novos instrumentos para transformação social e garantia de direitos, permitindo 
o deslocamento dos espaços domésticos para a vida pública, dentre eles a Universidade. 

É fundamental que as instituições de ensino manifestem apoio ao estudante com 
deficiência, promovendo discussão entre a gestão, o corpo docente e os estudantes e 
implementando ações que visem a qualificação e inclusão desses alunos. O acesso ao 
conhecimento não ocorre apenas de forma singular, ou seja, nas estratégias de fornecer 
ao aluno o acesso aos conteúdos, mas também por meio das trocas e de sua efetiva 
participação no ambiente educacional. 

Nas instituições de ensino há uma valorização do ouvir e, neste caso, a 
representatividade da identidade surda fica pouco evidente. Soares; Lacerda (2014, p. 
145) apontam que “a constituição dos sujeitos surdos poderá fluir a partir das relações 
surdo-surdo, surdo-ouvinte, quando possibilidades incluam a condição cultural de pessoa 
surda”. 

O Decreto nº 3.298/99 (BRASIL, 1999), que regulamenta a Lei nº 7.853/89 
(BRASIL, 1989), ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a 
todos os níveis e modalidades de ensino. A Lei nº 9.394/1996 de Diretrizes e Bases para 
a Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996) assegura o direito à educação especial e 
prevê o atendimento educacional especializado com recursos específicos dos quais o 
aluno com deficiência necessite. 
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A inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior levanta uma série de 
questões acerca dos procedimentos adotados pelas universidades a fim de que esse 
espaço viabilize não apenas o ingresso, mas a permanência e condições adequadas de 
ensino a estes estudantes. Essas questões abrangem, dentre outros, a oferta de serviços 
e recursos de acessibilidade arquitetônica, pedagógicas, de materiais didáticos, 
tecnologia assistiva, de informação, comunicação e atendimento especializado desde o 
processo de seleção até o desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino, 
pesquisa e extensão conforme determinação da Lei Brasileira de Inclusão - LDI, Lei nº 
13.146/2015 (BRASIL, 2015). 

Segundo dados do Censo Escolar (INEP, 2019), no Brasil, em 2018, as matrículas 
de alunos com deficiência no Ensino Superior aumentaram aproximadamente 112% em 
relação ao total de matriculados em 2009 que era de 20.530 estudantes, conforme quadro 
abaixo: 

 
Gráfico 1. Número de matrículas de alunos com deficiência no Ensino Superior 

Fonte: MEC/Inep: Censo da Educação Superior 2018 

 
Cabral (2017) destaca o advento do ensino à distância, as políticas governamentais 

de financiamentos e a reserva de vagas como fatores que contribuem para o crescimento 
no número das matrículas deste público. Entretanto, mesmo com esse aumento, constata-
se que a maioria das pessoas com deficiência ainda está excluída desse nível de ensino. 
O número de ingressos em 2018 equivale a 0,52% do total de estudantes no ensino 
superior no Brasil (INEP, 2019). 

Segundo Cabral, Santos e Mendes (2018), além das dificuldades de passar pelos 
excludentes processos seletivos de ingresso às universidades, a possível defasagem 
educacional no âmbito da educação básica e as situações de evasão escolar, podem ser 
apontados como fatores que colaboram para o ainda insipiente número de alunos com 
deficiência no Ensino Superior.  

Um estudo feito em conjunto com Instituto Locomotiva e a Semana da 
Acessibilidade Surda, revela a existência, no Brasil, de 10,7 milhões de pessoas com 
deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa. Nove por cento das 
pessoas com deficiência auditiva nasceram com essa condição, entre os que 
apresentaram deficiência auditiva severa, 15% já nasceram surdos.  

Sobre a presença desse público na universidade, dados do Censo da Educação 
Superior de 2018 (BRASIL, 2018) apontam um total de 8.345 alunos surdos, com 
deficiência auditiva ou surdos-cegos matriculados nas instituições de educação superior 
do país, conforme mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfio2. Número de matrículas no Ensino Superior por tipo de deficiência 
Fonte: MEC/Inep: Censo da Educação Superior 2018 

 

Segundo dados de 2011 do mesmo Censo (BRASIL, 2011), o número era de 5.065 
com deficiência auditiva, 2.067 surdos e 211 com surdo-cegueira, somando 7.343 alunos. 
Em um período de sete anos, apenas 1002 pessoas surdas ou com deficiência auditiva 
ingressaram na universidade. Aos que são parte do seleto número de alunos com 
deficiência no ensino superior, se fazem necessárias condições para permanência e 
conclusão de seus estudos. 
 
 
Método e Material 
 

O uso da metodologia de história oral vem se fortalecendo entre os pesquisadores 
em Educação Especial por ser compreendida como uma possibilidade de aproximação 
dos grupos marcados com algum estigma, como o de pessoas com deficiência. O 
pioneirismo no uso dessa modalidade metodológica no Brasil, no gênero de História de 
vida, se dá por Glat (1989). Outras importantes produções como Glatet al. (2004); Caiado 
(2003); Glat e Pletsch (2009); Kassar (1999); Caiado (2003) possibilitam a construção de 
um lugar às pessoas com deficiência que discuta e transpasse o estigma da 
incapacidade. 

Nesse sentido, tendo em vista os objetivos de analisar as experiências de 
permanência, aprendizado e continuidade do ensino superior, contamos com a 
participação de uma estudante surda, matriculada no terceiro período do curso de pós-
graduação Latu Sensu em educação de uma Universidade privada do Rio de Janeiro. A 
estudante apresentava desempenho adequado a esse nível de escolaridade e em 
consonância com os demais alunos da turma. 
 Em relação à realização das entrevistas, Chartier (1996) nos adverte que:  
 

Porque o historiador do tempo presente é contemporâneo de seu objeto e, 
portanto partilha com aqueles cuja história ele narra as mesmas categorias 
essenciais, as mesmas referências fundamentais […] parece infinitamente menor 
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a distância entre a compreensão que ele tem de si mesmo e a dos atores 
históricos, modestos ou ilustres, cuja maneira de sentir e de pensar ele reconstrói 
(CHARTIER, 1996, p. 216). 

 
Deste modo, a prática da entrevistadora como colega de classe, por um semestre, 

da estudante sujeito desse trabalho, ao tempo que simplificava a compreensão dos 
relatos, exigia atenção para o não envolvimento, tendo em vista a relação de colegas de 
classe.  

A entrevista que contou com a presença de um interprete de Libras, foi realizada no 
ambiente da Universidade em que estudavam, foi filmada para possibilitar a transcrição 
adequada da Libras e transcrita. A participante do estudo assinou o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, sendo informados os objetivos e 
procedimentos da pesquisa e destacando-se a questão do anonimato da estudante. 

Após a autorização, a entrevista transcrita foi analisada.Buscou-se verificar as 
referências reveladas nas memórias da entrevistada que nos levasse a compreender os 
elementos determinantes de sua trajetória, que a fez prosseguir com seu percurso de 
formação. 

 
Resultados e Discussão 
 

As memórias podem ser consideradas as bases que estabelecem a oralidade, 
todavia, segundo Nora (1993) e Kotre (1997), devido ao imaginário criado pelos sujeitos 
por meio de suas emoções, crenças e decorrer do tempo, elas não podem ser 
consideradas precisas. 

Kotre (1997) destaca ainda, que a memória autobiográfica, tem a capacidade de 
revisar a si mesma ao longo da vida. Segundo o autor, o presente que é revelado por ela, 
não o passado; nos ajuda na compreensão da razão de nossa existência. 

Nora (1993) enfatiza que a memória: 
 

[...] é uma fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; [...], a 
memória não se acomoda a detalhes que a confortam; [...] ela é por natureza 
múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. [...] Amemória se 
enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto [...]. A memória é 
um absoluto (NORA, 1993, p. 9). 

 
 
Tendo por base essa definição, na análise dos dados obtidos em entrevista, 

buscamos por elementos que foram de encontro ao nosso intuito de compreender os 
fatores de permanência e prosseguimento da trajetória universitária da aluna surda, 
enquanto consolidação de um processo educacional inclusivo.  

 Conferimos a estudante o nome fictício de Cíntia. Sua surdez foi detectada após o 
nascimento e as causas não foram esclarecidas. A discente é jovem, de estatura 
mediana, negra, simpática, alegre e está sempre em companhia dos colegas de turma. É 
participativa nas aulas, interage com os colegas e professores. Durante a entrevista não 
se opôs a responder nenhuma questão proposta e não se vitimiza ou superestima.Em 
diversos momentos ressalta que o auxílio recebido, em sua grande maioria, vem da 
“ajuda” de seus colegas e não do atendimento a que ela tem direito. 
 A família da entrevistada é composta,além dela, por marido e um filho adolescente, 
que cursa o nível fundamental em uma instituição de ensino privada. Cíntia sempre teve 
apoio da família e acesso a ferramentas que a possibilitaram prosseguir em seus estudos. 
Segundo a estudante, as habilidades adquiridas ao longo da formação mostraram-se 
determinantes para que o acesso ao ensino superior ocorresse.  
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 Cintia cursou pedagogia na graduação em uma universidade privada e atuava 
como professora de Libras para crianças surdas. Ao ser questionada sobre o que a 
motivou a escolher o curso de pedagogia e a cursar uma pós-graduação em educação, de 
imediato sua memória remete as dificuldades encontradas em seu percurso escolar diante 
da condição de deficiência. Sua resposta:169 
 

A vontade que tenho de ajudar outras pessoas surdas em sua formação. Sei o 
quanto é difícil o caminho até a formação superior, tive muita dificuldade e por 
muitas vezes me faltou o auxilio necessário. Meu desejo é facilitar o processo das 
pessoas surdas que eu puder atender. 

 
Sobre qual(is) tem sido a(s) dificuldades enfrentadas no curso atual, Cíntia destaca 

a postura dos profissionais envolvidos em seu processo de inclusão: 
 

Primeiro encontrar intérpretes de libras profissionais e comprometidos. Como 
existem poucos profissionais capacitados, após o Decreto que determina a 
presença do intérprete de libras nas classes com alunos surdos, está cada vez 
mais difícil encontrá-los.  Outra grande dificuldade é falta de preparo dos 
professores. Quando o intérprete falta ou se atrasa me sinto completamente 
desatendida, pois os professores não se preocupam em se posicionar na sala de 
modo que eu  possa fazer leitura labial, mas eu não os culpo, eles não tiveram 
uma formação adequada para nos atender. Incluir não é só nos colocar na sala de 
aula, mas preparar as estruturas físicas, o material didático e claro, os 
professores. 

 
A relação com os colegas de turma é determinante em diversas situações, desde 

estudantes que passam a se interessar por Libras para se comunicar com a colega surda 
até a construção de redes de estudo. As memórias da entrevistada são de situações em 
que mesmo com o esforço da turma, a interação não se dá por completo.Ela cita 
momentos em que “quando alguém fala alguma coisa engraçada ou conta uma piada, fico 
super curiosa pra saber do que estão rindo. Até o intérprete traduzir, eu rio sozinha 
porque já acabou a graça”. 

Cíntia também se refere ao fato de muitas vezes, o intérprete que a acompanhava, 
não compreendia a ideia do que estava sendo discutido pela turma. “Ele recorria aos 
professores para que pudessem repetir determinada frase ou ideia de forma que ele 
assimilasse para assim traduzir pra mim”. 

Lacerda (2010) entende que a tradução não é apenas um fato linguístico, mas 
outras variáveis necessitam serem consideradas, como as culturais, sociais, geográficas, 
faixa etária e o nível intelectual do público. O autor argumenta que o intérprete traduz os 
sentidos da língua, ele é o interlocutor entre os sentidos da língua fonte e língua alvo. No 
exercício da função na educação superior a atuação do tradutor/interprete se torna mais 
complexa por conta dos conteúdos relacionados à formação universitária. 

Quadros (2004) salienta que o intérprete é um agente envolvido no processo de 
comunicação, com poder de influenciar o objeto e o resultado da tradução. Assim, esse 
profissional necessita além de dominar a língua de sinais e a língua portuguesa, fazer uso 
de vocabulário e expressões e de sua própria sensibilidade e percepção para que o aluno 
surdo tenha uma relação mais dialógica em sala de aula e possa de fato participar e ter 
entendimento do que ocorre no contexto em que está inserido, participando dele de fato. 

 
169 As respostas de Cíntia foram adaptadas, incluindo-se conectores para facilitar o entendimento. 
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Para Santos e Dantas (2017), se as relações do aluno surdo fossem viabilizadas 
por ações que promovam a inclusão na universidade, envolvendo todos nesse processo, 
esse alunado seria estimulado a dar continuidade aos estudos e que barreiras 
comunicacionais e pedagógicas seriam eliminadas. 

Quando se analisam as estatísticas de evasão escolar sob a proposta da Educação 
Inclusiva, Glat (2011) destaca que:  

 
[...] fica evidente que o fracasso escolar não é simplesmente uma consequência 
de deficiências ou problemas intrínsecos dos alunos, mas sim resultante de 
variáveis inerentes ao próprio sistema escolar. Entre estas pode-se citar: 
metodologias de ensino inadequadas, professores mal preparados, currículos 
fechados que ignoram as diversidades socioeconômicas e culturais da população 
ou região onde a escola está inserida, ou então que são defasados em relação ao 
desenvolvimento tecnológico e de informação, alienado dos interesses dos alunos, 
entre outros aspectos (GLAT, 2011, p. 2). 
 
 

Percebe-se, desta forma, que o preparo da instituição para receber os alunos 
público alvo da educação especial sob a perspectiva da educação inclusiva, pode ser 
determinante na continuação ou não de seus estudos. Dados do Censo 2011 (BRASIL, 
2011)170, mostram que do total de 30.420 cursos de graduação declarados ao Censo 
2011, 24.560 (ou 87%) ofertavam condições de acessibilidade às pessoas com 
deficiência, como mostrado abaixo. Todavia espera-se que os recursos sejam 
disponibilizados pelas IES em sua totalidade para que todo discente com deficiência seja 
plenamente atendido. 

 

 

Gráfico 3. Percentual de Cursos de Graduação (Presencial e a Distância) com Condições de 
Acessibilidade às Pessoas com Deficiência, segundo Grau Acadêmico, por Tipo de Tecnologia Assistiva. 

Fonte: MEC/Inep: Censo da Educação Superior 2011 

 
170 Censo do MEC/INEP mais recente a apresentar levantamento sobre as condições de acessibilidades nas 
IES. 
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Cíntia almeja que o direito à educação especial conforme prevê a Proposta de 

Atendimento Educacional Especializado ocorra de fato com recursos específicos dos 
quais o aluno com deficiência necessite. Ao ser questionada sobre o que ela espera que 
mude ou melhore no processo de inclusão do aluno com deficiência no ensino superior 
ela responde que:  

 
A inclusão não seja apenas algo que está na moda, que as pessoas e as 
instituições se adequem para atender a uma lei ou um decreto, mas que o surdo 
seja visto e respeitado com um cidadão que tem capacidade, conhecimento e o 
desejo de participar igualmente da sociedade. A deficiência não nos torna 
inferiores, apenas requer algumas adequações. 

 
Considerações finais 
 

Do estudo das memórias da trajetória universitária de Cíntia, é possível identificar 
que a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior com real apropriação de 
saberes é possível e necessita dentre outros fatores, das relações humanas. Estas 
relações podem facilitar ou dificultaro enfrentamento de barreiras e restrições do ambiente 
social associadas à condição de deficiência. 

No caso de alunos surdos, destaca-seainda, a utilização de recursos tecnológicos 
(programas de computação, uso de imagens, tradutores virtuais da língua de sinais, entre 
outros); a Libras como instrumento que traduz as relações e intenções do processo de 
aquisição de linguagem; a presença do intérprete de libras como mediador da 
comunicação e docentes capacitados como facilitadores da inserção acadêmica e social 
dos estudantes surdos.O uso de tais recursos deve, no entanto, ser pautado nas 
necessidades de cada estudante, visando estimular suas potencialidades, e assim, 
promover ações e recursos que valorizem e respeitem a diversidade garantindo a 
permanência dos alunos na universidade e o término do curso. 

As lembranças de Cíntia expressam o compartilhamento de situações que apenas 
quem percorreu o trajeto de ser uma estudante com deficiência no ensino superior pode 
ter vivenciado. Da análise desses resultados, compreendemos a importância de 
prosseguir em trabalhos que problematizem a inclusão escolar de pessoas com 
deficiência refletindo sobre os mecanismos que ainda ampliam as barreiras enfrentadas 
por estes sujeitos na Educação Superior. 
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VIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU 
AUTISMO: A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Suellen Teixeira Nascimento171 
 
RESUMO: O ingresso de pessoas com deficiência nas redes de ensino significa a oferta 
de um instrumento para transformação social e garantia de direitos, permitindo o 
deslocamento dos espaços domésticos para a vida pública, dentre eles a Universidade. A 
vivência universitária de alunos com deficiência intelectual e/ou TEA os possibilita acessar 
um conjunto de conhecimentos, interações e desconstrução das representações sociais 
acerca do seu local de pertencimento. Por meio da observação participante, este trabalho 
objetiva demonstrar que a experiência desses indivíduos no ambiente universitário pode 
interferir na melhoria das interações sociais e relacionais. Concluímos que a experiência 
na universidade gerou maior autonomia e desenvolvimento de capacidades no sentido de 
superação de barreiras e convivência com os pares.  
 
Palavras-chave: Inclusão; Vivência universitária; Deficiência intelectual; Autismo 

 

Introdução 
 

Temos vivido atualmente no campo educacional, o desafio de implementar uma 
educação na perspectiva da Educação Inclusiva. Nesta proposta, as instituições escolares 
devem ofertar o acesso, participação e construção de conhecimento para todos os alunos, 
em todos os níveis e modalidades de ensino. De acordo com a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) 

 
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 
indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora 
da escola (BRASIL, 2008, p. 1). 

 
Para atender as demandas educativas dos alunos com deficiência, a escola precisa 

dispor de práticas pedagógicas, materiais e recursos humanos que possibilitem a 
aquisição de conhecimento por estes estudantes. Desta forma, os discentes com 
deficiência poderão prosseguir na educação básica e ingressar no Ensino Superior. 

Sabemos, que o acesso a universidade, principalmente pública, é marcado por 
práticas seletivas e excludentes, a começar pelas extensas provas do vestibular e do 
ENEM172, grande volume de conteúdo e alto padrão de avaliação. Esses processos de 
seleção configuram-se como grande dificuldade para muitos candidatos, com destaque, 
para os com deficiência. Segundo Dantas (2013) 

 
[...] escolher e frequentar um curso no Ensino Superior significa, para qualquer 

aluno, preparar-se para uma vida adulta pautada na ética, na consciência crítica e 

reflexiva e, ao mesmo tempo, aquisição de habilidades profissionais, para o 

 
171Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro – UERJ/Proped. 
172 Exame Nacional do Ensino Médio. Tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da 

escolaridade básica e é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem ingressar em 

universidades públicas e particulares. 
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exercício de uma atividade de trabalho fundamentada no conhecimento adquirido 

e no estabelecimento de relações interpessoais e de trabalho perpassadas por 

atitudes de respeito, solidariedade e reciprocidade (DANTAS, 2013, p.159). 

Em decorrência dos avanços legais (BRASIL, 2008, 2009, 2015, 2016) temos 
percebido nos últimos anos, um aumento gradual no número de estudantes com 
deficiência no ensino superior. Destacamos a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) que no seu artigo 30, aponta: 

 
 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e 
tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos 
para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva necessários para sua participação; 
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 
necessidades específicas do candidato com deficiência; 
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 
deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades 
acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; 
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de 
redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no 
domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 
 

 
A política pública de reserva de vagas também tem possibilitado o acesso de 

pessoas com deficiência no ensino superior. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
– UERJ foi pioneira na implantação desse sistema. Em 2003, a Lei Estadual 4151/2003 
(RIO DE JANEIRO, 2003) garantiu a reserva de vagas para esses candidatos. Em 2008, a 
Lei 5346 (RIO DE JANEIRO, 2008) estabeleceu o atual formato das regras para a reserva 
de vagas, que em 2018, teve sua importância reforçada sendo prorrogada por mais dez 
anos. Temos ainda as Leis 12.711/2012 e 13.409/2016 (BRASIL, 2012, 2016) e o Decreto 
n° 9.034/2017 (BRASIL, 2017). 

Os cursos de graduação na modalidade de Educação à Distância (EAD) podem se 
configurar como um facilitador para as pessoas com deficiência. A modalidade atende 
diversos ritmos de aprendizagem, possibilita a realização de tarefas no tempo do aluno, 
dispõe da tecnologia para a construção do conhecimento e permite que estudantes com 
deficiência, dificuldade de locomoção e coordenação tenham acesso ao ensino superior 
permanecendo em seu próprio ambiente (REDIG, DUTRA, 2018). 

Todavia, além de medidas que possibilitem o ingresso de pessoas com deficiência 
no Ensino Superior, são necessárias condições adequadas, pautadas na acessibilidade, 
que garantam a permanência deste alunado e o término do curso. “Entende-se que os 
aparatos são essenciais para a inserção de alunos com deficiência no ensino superior, 
porém por si só não garantem o processo de escolarização desta população” (CRUZ; 
GONÇALVES, 2013, p.86). 

A LBI (BRASIL, 2015) apresenta uma série definições sobre as diferentes formas 
de acessibilidade: 
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- Acessibilidade arquitetônica: ausência de barreiras nos ambientes físicos, espaço 
e equipamentos urbanos, nos meios de transporte individuais e coletivos; 
- Acessibilidade atitudinal: ausência de barreiras promovidas por preconceitos, 
estigmas, estereótipos e discriminações; 
- Acessibilidade comunicacional: ausência de barreiras na comunicação escrita, 
virtual (acessibilidade no meio digital) e interpessoal.  
- Acessibilidade instrumental: ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios e 
ferramentas de trabalho, estudo, lazer, recreação e de vida diária; 
-  Acessibilidade metodológica no ensino, pesquisa e extensão: ausência de 

barreiras nos métodos, teorias e técnicas de ensino/aprendizagem, de trabalho, de 
ação comunitária (social, cultural, artística, entre outras). 
 

A transposição dessas barreiras possibilita a inclusão escolar e, por conseguinte, a 
inclusão social dos sujeitos com deficiência. Para os autores Brito, Quirino e Porto (2013) 
é necessário ainda, que a sociedade passe por um processo de aceitação e 
conscientização para mudança de atitude frente às minorias173.  

Trazemos à discussão, os discentes com deficiência intelectual e/ou Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) que enfrentam uma maior complexidade em relação à cultura e 
sistemas escolares. Dantas (2013) destaca que a pessoa com deficiência intelectual 
demanda adaptações que vão além das que atendem as demais deficiências, são 
necessárias mudanças de valores, de pontos de vista, de aceitação das diferenças e de 
práticas de ensino para que se alcancem avanços na aprendizagem e no 
desenvolvimento. Neste sentido, a vivência universitária de alunos com deficiência 
intelectual e/ou TEA os possibilita acessar um conjunto de conhecimentos, interações e 
desconstrução das representações sociais acerca do seu local de pertencimento, 
promovendo um novo olhar por parte dos alunos ditos “normais”, docentes, funcionários e 
público acadêmico em geral.  

Com base nesses pressupostos, o presente trabalho tem por objetivo abordar as 
experiências vivenciadas por pessoas com deficiência intelectual e/ou TEA que estão 
cursando ou concluíram o ensino médio, a partir do curso de Extensão “Educação 
Inclusiva e vivência universitária: uma proposta para estudantes com deficiência 
intelectual e/ou autismo”. O projeto é oferecido pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, sob coordenação da Professora Drª. Annie Gomes Redig. 
 
Discussão metodológica 
 

O presente estudo trás como metodologia a pesquisa-ação, que parte do 
pressuposto de participação e ação efetiva entre todos os envolvidos. Segundo Thiollent 
(1986): 

 
[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT,1986, p.14). 

 
Para a coleta de dados, utilizamos o método de observação de tipo participante. 

Neste método, o investigador participa das realidades observadas tornando-se membro 
do grupo, o que lhe permite dispor de um conhecimento mais detalhado do que se teria se 
estivesse do lado de fora. Nesse sentido, para Mônico et. al (2017) 

 
173 O termo minoria está sendo usado em seu sentido político, como um grupo definido minoritário 

principalmente em termos de desvantagens, falta de oportunidades, exploração econômica e discriminação 
social (Cf. CASHMORE, Ellis. “Dicionário de relações étnicas e raciais”, 2000). 
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[...] a opção metodológica pela observação de tipo participante responde ao objetivo 
de proceder, dentro das realidades observadas, a uma adequada participação dos 
investigadores, de forma “não intrusiva”, e de modo a reduzir a variabilidade 
residual, nomeadamente a repressão de emoções extravasadas ou 
comportamentos efetuados, bem como a artificialidade dos mesmos”. (MÓNICO 
et. al., 2017, p. 726). 

  
A observação se voltou a três participantes, sendo eles: um jovem de 20 anos com 

TEA, estudante de Programação de jogos em uma universidade particular (estudante A); 
um jovem de 18 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio com TEA (estudante B); 
uma jovem de 19 anos com paralisia cerebral e deficiência intelectual que cursa o terceiro 
ano do ensino médio (estudante C), todos moradores do Rio do Janeiro e estudantes na 
mesma cidade. 

A proposta do curso de extensão é proporcionar a vivência de experiências em um 
contexto universitário para jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou autismo, que 
estejam em curso ou já tenham concluído o ensino médio. O local da prática é a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. A divulgação e inscrição para o curso 
ocorreu por meio de redes sociais, onde foram informadas as especificidades do projeto e 
o público ao qual se direcionava. Foram recebidas 18 inscrições e do total, 11 alunos 
efetivaram sua participação.  

O projeto ocorre em três etapas: a primeira, com aulas e atividades que 
possibilitaram a vivência universitária. Na segunda parte será oferecida uma disciplina, 
com temática da Educação Inclusiva, em conjunto com alunos da graduação dos cursos 
de Pedagogia e/ou Licenciaturas e na última etapa do curso, será elaborado/finalizado o 
Plano Individualizado de Transição (PIT) para os estudantes com deficiência que 
participaram de todo o curso. O PIT construído em conjunto pela equipe de professores 
do projeto e o aluno, o orientará em seu processo de transição da escola para a vida 
adulta e/ou mercado de trabalho (REDIG, 2019). 

Na realização da primeira etapa do projeto, as atividades ocorreram a partir de 
encontros dialógicos e inclusivos, com o ensino da língua inglesa; orientações sobre o 
ingresso em cursos técnicos e no ensino superior; debates sobre comportamento, saúde, 
planos para o futuro; palestras sobre autogestão, socialização e empreendedorismo. 
Essas atividades eram realizadas nos diversos espaços e ambientes da universidade, 
como o Centro Cultural - COART, galeria Cândido Portinari, auditório, restaurante 
universitário, biblioteca e cantinas. Nesses locais, os estudantes do curso de Extensão 
interagiam com os servidores, professores, alunos da instituição e palestrantes 
convidados.  

 
O projeto de extensão em curso 
 
 Passado o período de inscrições, a equipe de professores do projeto se reuniu com 
os responsáveis dos alunos para apresentação do cronograma e objetivos. A partir de 
então, demos início aos encontros que ocorreram às terças-feiras, entre 14 e 17h, com 
duração de três meses. 

No primeiro dia de encontro todos se apresentaram dizendo seus nomes, sua 
escolaridade e um pouco de suas vidas pessoais O estudante B iniciava variados 
assuntos e contava fatos sobre sua família e seu dia a dia. A estudante C bastante falante 
e articulada participava de todas as conversas demonstrando muito entusiasmo. O 
estudante A contou sobre suas viagens e seu interesse em conhecer novos lugares. Após 
este momento de conversa, todos foram conhecer alguns espaços da UERJ, como a 
direção da faculdade de educação, a biblioteca, a livraria, entre outros.  
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A biblioteca foi o local que mais chamou a atenção dos participantes. O estudante 
A folheava atentamente diversos livros. Ele estava sempre atento a tudo o ocorria a sua 
volta e repreendia os colegas por comportamentos que ele considerava inadequado, 
como elevar o tom de voz ou ingressar em uma conversa de professores ou colegas já 
em andamento. O estudante B mencionou que gostava muito de ler e que nunca havia 
visitado uma biblioteca com tantos exemplares. A estudante C reconheceu alguns livros 
de literatura já trabalhados em sua escola atual na disciplina de língua portuguesa.  

Enquanto caminhávamos pelos corredores da universidade, o estudante A, 
diagnosticado com TEA, mencionou que já está no ensino superior e que não é atendido 
por mediadores. Ele relata sentir dificuldade em alguns momentos, recorrendo a colegas 
quando está na faculdade ou à família em casa. Podemos assim constatar que o ingresso 
no ensino superior sem as ferramentas que possibilitam a participação e o aprendizado, 
não configura a inclusão. Para Magalhães (2013, p.47) “não se trata somente da garantia 
de vagas, mas da organização, por parte da universidade, de estratégias que colaborem 
com o sucesso escolar destes alunos”. Estudos como os de Schmidt (2013) e Silva et al 
(2015), apontam que o processo de ensino e aprendizagem para esse público requer a 
criação de recursos e estratégias que os auxiliem em suas especificidades.  

Em outro momento do percurso, A estudante C, diagnosticada com Paralisia 
Cerebral – PC e Deficiência Intelectual – DI, que vestia uma camisa com o nome da 
UERJ, declarou seu sonho de estudar na instituição. Segundo a estudante “sempre via de 
fora e estar aqui dentro como aluna, faz eu me sentir importante”. Nesse sentido, segundo 
Dantas (2018), o acesso a locais ainda restritos para muitos e que pressupõe um alto 
nível de escolarização, como a universidade, permite a este público o rompimento do 
estereótipo de incapacidade e os concede empoderamento. 

Ao retornar das visitas, os estudantes B e C, se encontraram com seus 
responsáveis no local combinado previamente. O estudante A era autorizado a ir pra casa 
sozinho, utilizando transporte público. 

No segundo dia de encontro, a UERJ sediava um de seus maiores eventos anuais, 
a “UERJ sem muros”. O evento conta com a apresentação de pesquisa de alunos de 
diversos cursos de graduação e do colégio de aplicação – CAP UERJ. Todos foram visitar 
os stands e a exposição de cães, promovida pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro. O 
estudante A, relatou ter muito medo de cachorro e após algumas tentativas, ele interagiu 
com os cães e comemorou dando saltos. Segundo ele, a sensação foi “indescritível”. A 
estudante C, disse ter uma cadela em casa e não teve dificuldades em se aproximar dos 
animais. O estudante B sempre animado e participativo fez questionamentos ao 
veterinário sobre cuidados com o cão. 

Em visita ao stand de química, um instrutor demonstrou o processo de criação de 
um batom. O estudante B se ofereceu para ajudá-lo, participando ativamente. A estudante 
C foi convidada a contribuir na criação de um espelho (prata espelhada) e aceitou muito 
entusiasmada. Os estudantes A e B fizeram diversas pergunta aos estudantes de química 
e compartilharam seus conhecimentos sobre a disciplina. 

Em outro dia de encontro, foi abordado o tema “comportamento adequado em um 
ambiente universitário”. Os alunos participaram eufóricos do debate, demonstraram seus 
pontos de vista e o aluno B, encenou como deveria ocorrer a chegada de um aluno 
atrasado em sala de aula. Após esse momento foram distribuídas folhas para que os 
estudantes dobrassem em quatro partes e em cada uma delas respondessem os 
seguintes questionamentos: “Porque eu estou aqui?”, “O que eu espero desse curso?”, 
“Quais são os meus pontos fortes?”, “No que eu posso melhorar?”.   

Segundo o estudante A, sua participação no curso se deu inicialmente por um 
desejo de sua mãe, mas agora ele tem interesse em aprender a se relacionar. Ele espera 
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fazer amigos e sair com eles. Destacou como pontos fortes sua habilidade nos esportes e 
gostar de ajudar pessoas.  

A estudante C destacou, mais uma vez, seu desejo de ingressar na universidade. 
Ela espera ter amigos e relata que no curso ocorreu seu primeiro contato com outras 
pessoas com deficiência. Diz ser boa em pintura e dança e que precisa melhorar seu 
comportamento como seus pais.  

Para o estudante B, o curso era um local de relacionamento com outras pessoas e 
construir amizades. Relatou seu interesse em aprender línguas estrangeiras e em 
melhorar nas disciplinas escolares. 

Podemos observar nos relatos dos três participantes, o desejo de fazer amizades, 
de se relacionar com outras pessoas. Brito, Quirino e Porto (2013) apontam que o 
desenvolvimento das interações sociais contribui para uma prática educacional inclusiva 
em um ambiente de aceitação social dos estudantes.  

Seguindo o curso, em outro encontro, a temática trabalhada abordava as 
“Habilidades Dialógicas”. Foram trabalhados os cumprimentos sociais, a assertividade, a 
empatia e a cordialidade. Os participantes do curso se mostraram entusiasmados com as 
definições e exemplos e trocaram entre si, informações sobre suas habilidades e 
comportamentos. 

Em seguida, recebemos o empreendedor Y, diagnosticado com DI, que conversou 
com os estudantes sobre “O uso do artesanato como ocupação, terapia e inclusão social 
de jovens com deficiência intelectual”. O convidado além de confeccionar os produtos 
artesanais, comercializa em feiras e pela internet em seu próprio site. Ele conta com a 
ajuda de sua mãe nas questões financeiras.  

Os estudantes A e B se mostraram bastante atentos durante toda a palestra. Ao 
final, o estudante B solicitou ao palestrante dicas de como empreender e relatou seu 
interesse em trabalhar ou ter seu próprio negócio. A estudante C disse estar focada em 
terminar seu ensino médio e que pensa em posteriormente abrir uma galeria de artes para 
expor e vender os quadros pintados por ela. 

O mercado de trabalho, tal como a universidade se apresenta como um sonho e ao 
mesmo tempo um desafio para as pessoas com deficiência intelectual. Para Reis (2019, 
p.168) “a presença do descrédito social produzido na vivência familiar e nos demais 
contextos sociais materializa-se em situação de desigualdade e exclusão para esses 
sujeitos”. A fala do jovem empreendedor encorajou os estudantes a seguirem com seus 
sonhos, sendo para eles, um exemplo de superação das dificuldades. 

Em meio aos encontros, tivemos uma tarde iniciada com o ensino de inglês. Os 
alunos escolheram algumas músicas e a partir da letra, o professor trabalhou vocabulário, 
expressões idiomáticas e a pronúncia, contextualizando com situações do dia a dia. Os 
estudantes interagiam, cantavam e tiravam as suas dúvidas. O estudante A demonstrou 
vasto conhecimento da língua inglesa, traduzindo algumas músicas.  

Na sequência, recebemos dois estudantes da UERJ, uma granduanda em 
pedagogia, diagnosticada com PC e um aluno de geografia diagnosticado com TEA e 
Síndrome de Asperger. Os convidados falaram sobre suas experiências no contexto 
universitário destacando aspectos como as relações com seus professores, o preconceito 
sofrido em algumas situações e o apoio recebido de colegas e servidores da 
universidade. Segundo o estudante de geografia, o estudo em boas escolas e o acesso 
às ferramentas que o ajudaram no seu processo de aprendizagem foram fundamentais 
para o seu ingresso no ensino superior.  

De acordo com Cabral (2017), ingressar nessa nova etapa, em que a sociedade 
pressupõe um único padrão de alunado, requer capacitação e qualificação que por vezes 
foram ineficientes no âmbito da educação básica. Para os alunos com deficiência, essa 
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qualificação requer um suporte que supere as barreiras educacionais provenientes da 
deficiência. 

Com o decorrer das aulas e atividades, os alunos foram se sentindo mais a 
vontade, pertencentes àquele espaço. Aos poucos construíram laços de coleguismo e 
solidariedade. Ajudavam-se mutuamente nas dificuldades que encontravam, corrigiam ou 
elogiavam os colegas e interagiam com os palestrantes demonstrando interesse pelo o 
que estavam vivenciando.  

Para o encerramento da primeira etapa do curso, os estudantes promoveram um 
amigo oculto com festa de confraternização. A fim de identificarem e desenvolverem 
outras habilidades pessoais organizaram um encontro que acontece trimestralmente na 
universidade, intitulado “Café Inclusivo” em que são debatidas ações e práticas de 
inclusão.  

Para o evento, as participações foram definidas pelos estudantes do curso 
conforme suas aptidões. O estudante B optou por recepcionar os inscritos, o estudante A 
por dançar e apresentar os integrantes da mesa. A estudante C expôs alguns de seus 
quadros e dançou com o estudante A. Contamos com a participação de algumas mães 
que puderam expor suas experiências, angústias e expectativas. 

No decorrer do evento, os alunos organizadores demonstraram responsabilidade, 
comprometimento e espírito de equipe. Eles palestraram, cantaram, dançaram, se 
apoiaram mutuamente vibrando com a apresentação dos colegas. Ao falar sobre o 
reconhecimento da pessoa com deficiência, Glat (2018, p. 10) argumenta que se 
disponibilizados os suportes e oportunidades adequadas, esses sujeitos são “capazes de 
construir conhecimentos, se desenvolver cognitiva, acadêmica e socialmente, de modo a 
participarem do mundo a sua volta.” 

A primeira etapa do curso de vivência universitária nos fez refletir sobre os 

estigmas e estereótipos que incidem sobre as pessoas com deficiência, decorrentes da 

cultura da normalidade. Essa cultura que oprime e descreve os corpos como indesejáveis, 

que pressupõe um único padrão e desconsidera as barreiras presentes no contexto 

social. A cerca da deficiência intelectual, para Ferreira (2002) 

[...] as pessoas com deficiência mental desenvolvem-se enquanto sujeitos 

humanos, pelos mesmos processos que são constitutivos do desenvolvimento de 

qualquer outra pessoa [...] e, portanto [...] todos os processos de educação de 

uma pessoa regem-se pelos mesmos princípios, inclusive os desenvolvidos com 

os alunos que têm déficit intelectual (FERREIRA, 2002, p. 101). 

 

Considerações finais 
 

Os resultados do presente estudo apontam que a vivência de alunos com 
deficiência no ensino superior pode lhes proporcionar uma vida mais ativa e participativa 
na sociedade. Para os alunos com deficiência intelectual e/ou autismo, a experiência 
gerou maior autonomia e desenvolvimento de capacidades no sentido de superação de 
barreiras e convivência com os pares.  

Para Dantas (2013) 
 

A transformação do sonho do Ensino Superior em realidade, para a pessoa com 

deficiência intelectual, significa por parte de todos os envolvidos, uma revisão de 

conceitos e de posturas atitudinais e isso, como diz Padilha (2004), não é possível 

por meio de atitudes isoladas ou individuais. É tomada de decisão política. É, 

antes de tudo, relação mediada (DANTAS, 2013, p.160).  
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A experiência do projeto de extensão resultou em crescimento não só para os 
alunos do curso, mas para os professores da equipe, familiares, palestrantes, alunos e 
funcionários da instituição, que ao conviver com os estudantes com deficiência intelectual 
e/ou TEA nos ambientes da universidade puderam repensar os seus olhares e posturas 
frente aos sujeitos com deficiência. A cada encontro, a cada troca, a cada experiência 
pudemos perceber que os sonhos, os anseios, as motivações podem superar as 
dificuldades se as barreiras forem eliminadas. Valle e Connor (2014, p. 215) destacam 
que “a inclusão requer cuidado, [...] Trata-se de todos trabalharem juntos, consciente e 
colaborativamente para alcançar a meta comum de fortalecer uma comunidade inclusiva 
vibrante”. 

Compreendemos a importância de prosseguir em novas propostas que possibilitem 
a inclusão escolar de pessoas com deficiência refletindo sobre as múltiplas possibilidades 
que podem ser vivenciadas por estes sujeitos na Educação Superior. A universidade deve 
ser um espaço em que a aprendizagem não se limite aos conhecimentos e conteúdos 
acadêmicos, mas um lugar de processos culturais e mecanismos sociais que perpassem 
os estigmas e barreiras. Nesse sentido, Dantas (2018) salienta que  

 
a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência é um caminho de 
mão dupla, em que também a comunidade universitária deve ser alvo, em prol dos 
direitos das pessoas com deficiência. Isso faz com que haja uma maior reflexão 
sobre atitudes como superproteção à pessoa com deficiência, segregação e/ou 
invisibilidade no ambiente acadêmico. A universidade deve funcionar, então, como 
um lugar em que a aprendizagem envolva processos culturais, modos diferentes 
de elaboração, de modo a reverter valores como medo, pena, proteção 

exacerbada, submissão e outros mecanismos sociais [...] (DANTAS, 2018, p. 536). 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar o potencial dos grupos do Facebook 
como ferramentas possíveis e viáveis para procedimentos pedagógicos e 
desenvolvimento do trabalho docente, possibilitando a aprendizagem e a construção do 
conhecimento de forma interativa entre professores e alunos. A pesquisa, de abordagem 
qualitativa, utilizou a netnografia e o estudo de caso, com a aplicação de entrevista para 
professores e um questionário on-line para os alunos. Concluiu-se que o Facebook é uma 
ferramenta inovadora, interessante e viável para a utilização no ambiente escolar, visto 
que os alunos e professores encontram-se conectados e fazem parte de tal site de rede 
social.  
 
Palavras-chave: Educação. Facebook. Tecnologias de Informação e Comunicação 
 
Introdução 
 

O presente artigo é um recorte de pesquisa de Mestrado em Educação, que 
buscou discutir o potencial dos sites de redes sociais, neste caso o Facebook, como 
forma de espaços possíveis de discussão e construção do conhecimento para alunos e 
professores. As comunidades virtuais, propiciadas pelas novas tecnologias da informação 
e comunicação (TIC), dentro da cibersociedade, podem tornar-se uma possibilidade viável 
para as práticas de ensino e aprendizagem dentro do ambiente escolar. 

Assim, a pesquisa se fundamentou teoricamente em autores que versam sobre o 
tema das TIC, cibersociedade e cibercultura (CASTELLS, 1999; LÉVY, 1999, 2010; 
LEMOS, 2013) e, no tocante ao uso das tecnologias e sua interlocução com a educação, 
traz as ideias de Kenski (2010), Santos e Porto (2014), entre outros autores, que 
contribuem com suas discussões sobre o uso das tecnologias da informação e 
comunicação no ambiente escolar. 

Os procedimentos metodológicos para este trabalho      e pautaram-se na 
netnografia e no estudo de caso, com uma turma de primeiro ano do ensino médio e 
técnico de um instituto federal. A estratégia de coleta e análise de dados se pautou em 
entrevistas com professores e aplicação de um questionário on-line para os alunos, além 
da observação das postagens e interações destes sujeitos, a partir de um grupo formado 
por todos os alunos da turma, no site de rede social Facebook.  

No ambiente virtual, que se mostrou inovador e interessante, os alunos e os 
professores trocaram informações sobre os conteúdos e as conversas informais entre 
todos, sendo assim, um espaço que se permitiu uma extensão da escola e que se tornou 
viável para a utilização no âmbito educacional, em virtude de os alunos e professores 
estarem conectados e fazendo parte do site de rede social. 

 

 
174 Docente de Sociologia, Especialista em Educação e Tecnologias (IFSUL), Mestra em Educação 

(PPGE/FaE/UFPel), Doutoranda em Educação (PPGE/FaE/UFPel). 
175 Doutora e Mestra em Educação (PPGE/FaE/UFPel). Docente no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Mestrado e Doutorado (PPGE/FaE/UFPel) e professora Associada no Centro de Artes da 
Universidade Federal de Pelotas. 
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Tecnologia, sociedade e educação: a cibersociedade e as transformações 
ocasionadas pelo uso da informática  
 

No cenário do qual emerge uma sociedade, que incorpora as TIC em suas práticas 
cotidianas, nasce a chamada cibersociedade; neste contexto, o uso das ferramentas 
digitais acaba por fazer parte de todos os campos que norteiam a vida social. Desta 
forma, o trabalho, a escola, as relações sociais e os familiares são permeados pelas 
ferramentas oferecidas na rede virtual. As práticas, as atitudes, os modos de pensamento 
e valores estão, cada vez mais, sendo condicionados pelo novo espaço de comunicação 
que surge da interconexão mundial dos computadores: o ciberespaço.  

Lévy (1999) ressalta a emergência de uma nova realidade que destaca o 
crescimento de ciberespaços e, consequentemente, da abertura de uma nova forma de 
comunicação, restando-nos explorar positivamente as potencialidades que são oferecidas 
e que podem ser utilizadas econômica, social e culturalmente. Para o autor, as 
tecnologias digitais condicionam as mudanças à medida que se criam condições para que 
elas ocorram, e a emergência de um ciberespaço transforma a inteligência individual em 
coletiva, desencadeada na transmissão de informações através da forma física ou digital. 
Em relação ao ciberespaço ainda destaca: 

 
As tecnologias digitais surgiram, então, como a infra-estrutura do ciberespaço, 
novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, 
mas também novo mercado da informação e do conhecimento. [...] O ciberespaço 
não compreende apenas materiais, informações e seres humanos, é também 
constituído e povoado por seres estranhos, meio textos, meio máquinas, meio 
autores, meio cenários: os programas (LÉVY, 2010, p. 41). 
 

Mas a Internet, como meio de comunicação, esteve também associada a 
afirmações conflitantes quando surgiu como um novo padrão de comunicação e interação 
social. Se por um lado essa nova forma de comunicação foi vista como um novo padrão 
histórico de sociabilidade e interação, desvinculando o local do social, onde as formas de 
interação humana foram substituídas pela limitação territorial, por outro lado, alguns 
críticos da Internet sustentavam a ideia de que essa nova forma de interação estava 
levando a sociedade ao isolamento social e ao abandono de laços familiares e 
participação em ambientes reais (CASTELLS, 2003). 

Dentro dessas críticas está o fato de que se vive na cibercultura “uma mistura de 
temor e deslumbramento pelos objetos técnicos” (LEMOS, 2013, p.40). Com a 
cibercultura, a sociedade está diante de um processo de aceleração, abolindo o espaço 
homogêneo e determinado por fronteiras geopolíticas e do tempo cronológico e linear, 
contudo     , esta conectividade é passível de críticas. 

Baudrillard e Virilio (apud LEMOS, 2013) possuem um olhar crítico quanto à 
interação social e absorção de informações. Baudrillard afirma que, com as novas 
tecnologias digitais de comunicação, as pessoas estariam diante de uma mera circulação 
de informações e sem nenhuma interação, pois o ciberespaço só permite simulação de 
interação, e não verdadeiras interações. Para Virilio, as tecnologias privilegiam o fluxo de 
dados que circulam no ciberespaço de forma instantânea, sendo regidas pelo reflexo e 
não pela reflexão ou memória. Os computadores transportam a informação, mas não as 
sensações, fazendo com que o tempo real e a velocidade mudassem a relação do homem 
com o ambiente urbano, social e cultural. Baudrillard e Virilio destacam que, quanto mais 
meios de comunicação houver à disposição, menos se dá a comunicação direta e, a 
sociedade da comunicação, é a sociedade do espetáculo, na qual o que vale é o externo, 
o que é mostrado publicamente e, muitas vezes, não demonstrando ou não importando a 
realidade. 
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Neste sentido, o usuário torna-se um receptor passivo, respondendo a estímulos 
imediatos, podendo causar uma compreensão parcial das situações às quais está 
exposto, como, por exemplo, nas imagens televisivas e informações do ciberespaço. 

Ainda dentro das críticas direcionadas às TIC, uma delas é sobre   o que a 
cibercultura produz nas modificações que se sustentam nas fusões contemporâneas, 
desencadeando o desaparecimento do social e desenvolvendo o individualismo moderno. 
Sfez (apud LEMOS, 2013), critica a sociedade da informação, pelo fato de que o homem 
molda a realidade a partir da técnica da informação, ao viver rodeado por máquinas e 
parecer se relacionar “socialmente” com elas e não interagir com outras pessoas. Sfez 
chama a sociedade da informação de Sociedade Frankenstein176, pela repetição e 
isolamento que a tecnologia cria. 

Quanto ao isolamento e falta de interação social, a emergência da Internet gerou 
conflitos em relação às formações das comunidades virtuais, a partir da comunicação on-
line, que culminou em uma interpretação de desvinculação entre localidade e 
sociabilidade. Este fato, desencadeou novos padrões seletivos de relações e maneiras de 
interação humana territorialmente limitadas. 

Em relação ao isolamento e a diminuição de interação social, Castells (2003) e 
Lemos (2013) destacam um contraponto:  o de que essas relações virtuais podem ser 
uma forma de sociabilidade diferente, unindo as pessoas on-line e não as separando, no 
entanto, isso dependerá do contexto vivido.  

Porém, atualmente, por mais críticas que, ainda, possam prevalecer sobre a 
comunicação via ambientes virtuais, essa prática já está culturalmente introjetada nas 
relações sociais, sendo usada desde ambientes informais, como no meio familiar e 
círculos de amizade, até nos meios mais formais, como no mercado de trabalho que 
possui redes e utiliza esta comunicação através de e-mails e sites das próprias empresas 
para propagandas e demonstração de produtos e serviços.  

A sociedade em rede construiu uma linguagem que originou relacionamentos 
através das redes de computação, o ciberespaço, que compreende um espaço de 
comunicação virtual, o qual constitui as chamadas comunidades virtuais. 

Assim, um novo tipo de comunidade emerge da sociedade informatizada, com 
pessoas que possuem características em comum      e que podem estar no mesmo 
território geográfico ou não, sem que tenham contato físico. Estas pessoas reúnem-se e 
interagem no espaço eletrônico, o ciberespaço, através de conferências eletrônicas. 

Lemos (2013) destaca que é uma nova forma que dirige a vida social e encontra-se 
correspondente nas comunidades virtuais do ciberespaço, como instrumento de 
cooperação mútua e de solidariedades múltiplas. Nesse aspecto, esses grupos podem 
unir e desenvolver um novo tipo de laço, gerando novas possibilidades de 
relacionamentos que se aliam aos interesses comuns. 

Outro fator importante diz respeito às comunidades virtuais que possuem 
elementos que as constituem além da ausência de um território geográfico, dados que as 
compõem e proporcionam uma forma diferenciada de convívio como solidariedade, união, 
interação, entre outros: 

 
No interior de tais comunidades devem existir elementos como solidariedade, 
emoção, conflito, imaginação e memória coletiva, união, identificação, comunhão, 
interesses comuns, interação.  Do mesmo modo, para haver um convívio pacífico, 
também são adotadas regras de conduta denominadas Netiqueta, havendo 

 
176 Lucien Sfez denomina a sociedade contemporânea de Sociedade Frankenstein por pensar que a 
comunicação na tecnologia está se perdendo pelo excesso de sua utilização. Com as novas tecnologias vê-
se o nascimento de um Frankenstein tecnológico, que institui formas de relação repetitivas, produzindo 
isolamento que ele chama de tautismo (neologismo proveniente dos termos tautologia e autismo).  



427 

 

punição para os que desobedecerem aos valores do grupo (CORRÊA, 2004, p. 7). 
 

O ambiente virtual proporciona aos indivíduos a troca de ideias e o estabelecimento 
de laços para uma interação social, possibilitando construir afinidades, conhecimentos e 
trocas, mesmo que não estejam próximas fisicamente. Essa ação é baseada na 
colaboração mútua. 

Nesse sentido, Lévy (1999, p. 127) define que as comunidades virtuais são 
construídas a partir de afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos 
mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das 
proximidades geográficas e das filiações institucionais. 

A partir dessas considerações no tocante à educação, utilizar um olhar mais 
intensivo da Internet e dos computadores para a área educacional tem importância 
quando é pensada em sua utilização pedagógica. Isto pode possibilitar uma ampliação e 
interesse nas abordagens em sala de aula com o uso das TIC. Desta forma, serão 
valorizadas as experiências de alunos, de professores e de demais envolvidos no 
processo escolar. 

Para Kenski (2010), o uso destas tecnologias pode aumentar os laços criados na 
sala de aula para além do tempo tido a partir da presença de alunos e professores na 
escola. “Paradoxalmente, o uso adequado das tecnologias em atividades de ensino a 
distância pode criar laços e aproximações bem mais firmes do que as interações que 
ocorrem no breve tempo da aula presencial”(KENSKI, 2010, p. 88). 

Assim, as comunidades virtuais com alunos que se auto-organizam em 
comunidades com interesses afins, são fatores que influenciam na maneira de trabalhar 
com os recursos da informática na educação. A estrutura da comunicação virtual permite 
a conexão de pessoas interconectadas com um pensar coletivo e, nesse contexto, 
espaços virtuais são acessados e consequentemente      comunidades virtuais são 
estabelecidas.  

Dessa maneira, a conexão da sala de aula com as TIC se insere na comunidade 
escolar como uma nova proposta metodológica de ensino, podendo ser inovadora e 
diferenciada, proporcionando que os laços entre professor e aluno possam ser 
estreitados. Esta nova ferramenta vem trazer profundas transformações nas ações 
educativas, resultando em motivação e interação, constituindo-se em uma nova forma de 
educar. 

Essas transformações educativas formam um processo que se inicia com o 
aprender a aprender e aprender para ensinar, destacando que a era da tecnologia da 
informação traz diferentes horizontes para serem usados na escola e na sala de aula, 
utilizando as ferramentas e mídias digitais, que passam por constantes atualizações e já 
fazem parte do cotidiano social, sendo a prova de que a escola precisa estar 
interconectada com as novas tecnologias.  

O uso das comunidades virtuais como ferramenta pedagógica pode ser uma 
ferramenta de reinvenção, unindo as TIC com a educação, pois      dentro do espaço 
virtual      podem-se estabelecer diferentes formas de comunicação (por vídeo ou 
mensagem escrita), o que permite uma troca educacional. 

Atualmente, os alunos já chegam à escola com conhecimentos prévios sobre 
alguns assuntos, pois o meio virtual é constituído de cores, formas, texturas visuais, sons, 
sensações, imagens, vídeos, games e outros diversos elementos, situações e/ou 
programas, que despertam curiosidades. Além disso, os computadores e a Internet 
oferecem e permitem interatividade e colaboração. 

Dessa forma, é preciso que a escola incorpore as possibilidades que a Internet 
oferece para não ficar de fora deste novo formato de comunicação, conforme destaca 
Fernandes e Santos (2007, p. 33), se a escola não inclui a Internet na educação das 
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novas gerações, ela está na contramão da história, alheia ao espírito do tempo e 
produzindo a exclusão da cibercultura.  

Assim, o ambiente virtual pode proporcionar aprendizagens a partir das 
comunidades virtuais, diferenciando-se das práticas educativas tradicionais, através do 
espaço e tempo limitado da sala de aula, com o uso de ferramentas que favoreçam e 
potencializem a utilização das TIC no espaço escolar. 

 
A aprendizagem assistida por computador apresenta características peculiares 
que potencializam a interatividade multidimensional, possibilita condições de 
colaboração entre os envolvidos e interfere de maneira positiva no processo 
ensino-aprendizagem, diferentemente do ensino tradicional que se direciona à 
"transmissão" de conhecimentos rígidos de seus conteúdos. Esse modelo de 
aprendizagem, contudo, pode ser utilizado como suporte para atividades 
exclusivamente a distância (online) ou como material de apoio em atividade 
presenciais ou semipresenciais, tendo o ambiente digital como um complemento e 
instrumento ao trabalho realizado em sala de aula, dentro ou fora 
(ALBUQUERQUE; BELCHIOR, 2007, p. 61-62). 
 

  Incorporando as TIC no contexto educacional pode-se obter diferentes 
alternativas de comunicação e informação, permitindo, além de uma constante 
atualização de dados e meios didáticos, uma possibilidade maior de conhecimentos pois, 
se for um ambiente com imagens, cores e demais recursos, que a Internet proporciona e 
destaca, as comunidades virtuais podem gerar um interesse diferente pelos conteúdos e 
metodologias tradicionais de ensino. 

Com isso, usar a tecnologia a favor da aprendizagem é uma tarefa necessária 
dentro do atual contexto acadêmico, pois se os campos social e profissional dependem do 
ensino escolar, o professor, como mediador desse processo, estará construindo sujeitos 
diferenciados, mais autônomos e interessados em percorrer novos caminhos e horizontes. 
Sendo assim, as comunidades virtuais podem ser uma ferramenta pedagógica diferente e 
inovadora, com possibilidades de interação social e educacional. 

Nesse contexto de uso das TIC e da introdução das comunidades virtuais no 
ambiente escolar, para ampliação comunicacional entre professores e alunos, observa-se 
dentro do site da rede social Facebook uma forma de comunicação híbrida, que oferece 
páginas individuais; meios de interação; grupos de interesse e atividades; comunidades 
disponíveis aos usuários por meio de interação online incluindo postagem de identificação 
e mensagens síncronas; assíncronas e textuais (que também podem incluir imagens e 
fotos, além de links para material audiovisual), sendo possível a atualização de status 
semelhantes às de microblogs e posteriores comentários semelhante aos fóruns da 
Internet (KOZINETS, 2014). 

Sobretudo, é importante salientar o uso desta ferramenta ou ambiente pelo fato de 
que, desde sua criação, o Facebook aumentou significativamente o número de usuários 
em relação à população mundial, além da ascensão e atualizações, nas quais o mural do 
Facebook foi aperfeiçoado e, hoje, pode ser usado como espaço de comunicação e 
discussão aonde podem ser compartilhados textos, vídeos, imagens ou comentários. Para 
além do mural, outros recursos podem ter aplicabilidade pedagógica, como os grupos que 
são espaços on-line e foram criados com um objetivo e/ou interesse particular e que 
podem ser úteis para estudantes e professores trabalharem de forma colaborativa: os 
links que possibilitam a criação de ligações a páginas exteriores ao Facebook; os eventos 
que podem ser utilizados para lembrar prazos, encontros, seminários; as mensagens que 
possibilitam o registro e envio de recados, avisos e outras formas de comunicação de 
maneira síncrona e assíncrona aos usuários e que servem como um importante canal de 
diálogos; as páginas que permitem interações entre os seus membros, possibilitando a 
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partilha de links; as notas que possibilitam a colocação de pequenas anotações; e os 
comentários que permitem ao utilizador dar a sua opinião sobre uma partilha, 
disponibilização de recursos, ou mesmo de uma opinião ou questão (SANTOS; PORTO, 
2014).  

 
Procedimentos metodológicos  
  

A partir de uma pesquisa exploratória e bibliográfica em relação ao tema de 
investigação exposto, buscaram-se pesquisas, artigos e livros pertinentes sobre a 
utilização de comunidades virtuais e novas ferramentas de utilização das TIC      na 
educação, sendo neste âmbito considerados os grupos do Facebook. 

Nesse sentido, a pesquisa foi realizada com um grupo de alunos e professores 
participantes de um grupo da rede social /Facebook. A turma foi constituída por 22 alunos, 
na faixa etária entre dezesseis a dezenove anos de idade, estando esses alunos no 
primeiro ano do ensino médio técnico, com uma carga horária em dois turnos (manhã e 
tarde), além de 14 professores.  

Aos estudantes foi aplicado um questionário on-line e   com o grupo de 
professores, ministrantes de quinze disciplinas, das áreas de Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira, Educação Física, Artes, Geografia, História, Biologia, Física, 
Química, Matemática, Educação Ambiental, Filosofia, Sociologia e Informática, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas. 

Para este estudo foi usado o método qualitativo de pesquisa, por ser um 
procedimento que utiliza a observação e a entrevista para a coleta de dados, 
possibilitando ao pesquisador ter clareza sobre o objeto a que se propôs a observar e 
entrevistar. Diante desta perspectiva qualitativa, foram utilizadas duas formas 
metodológicas de pesquisa, o estudo de caso e a netnografia. 

Conforme Kozinets (2014), uma pesquisa pode ter uma abordagem com métodos 
mistos, não necessitando ser conduzida unicamente como uma netnografia apenas, pois 
a mesma pode ser conduzida também por levantamentos de dados on-line, significando 
“que um tempo significativo foi gasto interagindo e tornando-se parte de uma comunidade 
ou cultura on-line”(KOZINETS, 2014, p. ). A netnografia é uma forma de pesquisa e 
observação participante a partir de um universo on-line e não face a face, que utiliza as 
“comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar à 
compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural ou comunal” 
(KOZINETS, 2014, p. 61-62). 

Nesse sentido, o procedimento netnográfico se deu a partir da escolha do site, do 
universo on-line de pesquisa, sendo o grupo do site da rede social Facebook.  

A outra forma metodológica utilizada foi o estudo de caso. Apesar de existirem 
contestações sobre a rigorosidade do método de estudo de caso, esta metodologia é uma 
maneira de pesquisa bastante utilizada nas ciências sociais e humanas, assim como, 
também, em educação (YIN, 2005).  

O estudo de caso, conforme sua denominação propõe, é uma forma de pesquisar 
uma situação específica, um fenômeno particular, para a compreensão de uma 
determinada relação de causa e efeito. “Um caso é sempre uma unidade individual: pode 
ser uma pessoa, um grupo, ou uma situação específica. Trata-se de uma estratégia 
adequada quando o fenômeno de estudo relaciona-se a uma situação cotidiana comum” 
(MALHEIROS, 2011, p. 94).  

Além disso, a escolha pelo método misto justifica-se pelo fato de os professores e 
os alunos estarem inseridos em uma comunidade on-line, sujeitos desta investigação, e 
constituírem um grupo específico pertencente a uma escola de ensino técnico, que 
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permite o uso das tecnologias da informação e comunicação para auxílio dentro e fora da 
sala de aula.  

A partir dessa concepção, entende-se que a utilização destas formas 
metodológicas de estudo no âmbito educacional permite a análise de um fenômeno 
específico: a possibilidade do uso das tecnologias de informação e comunicação no 
contexto de um Curso Técnico do Ensino Médio. 

A coleta de dados se deu por meio da realização de entrevistas, com questões 
preliminares mais fechadas, para levantamentos de dados objetivos como: idade, posição 
no quadro de funcionários, titulação, disciplina ministrada e tempo de docência. As 
questões abertas foram estruturadas para investigar a opinião dos participantes      sobre 
a possibilidade de utilização do SRS/ Facebook em suas práticas docentes. As análises 
deste levantamento são apresentadas no próximo capítulo deste trabalho. 

Para os alunos foram aplicados questionários on-line, no intuito de descobrir o 
potencial de auxílio e interesse no uso das TIC dentro do processo de aprendizagem, 
também foram questionados sobre aspectos como funcionamento e potencialidades das 
redes sociais em relação à aprendizagem, e em como é esse processo: se facilita, 
dificulta ou não interfere na forma de aprender o conteúdo ministrado pelo professor. 

Assim, a partir das entrevistas, dos questionários on-line e da observação do grupo 
do Facebook foi feito um cruzamento de informações e uma análise mais fiel para os 
resultados apresentados a seguir.  

A análise dos dados para a presente pesquisa teve como base as considerações 
de Malheiros (2011), utilizando o método semântico-estrutural, em que o pesquisador 
valoriza o conteúdo do discurso e, também, dá importância à forma como este é 
apresentado. 

Por fim, as entrevistas foram transcritas, os questionários on-line tabulados em 
planilhas do Microsoft Excel e os gráficos e observações organizadas, para que, assim, 
fosse possível categorizar os dados e apresentar os resultados a seguir. 

 
Apresentação e análise dos resultados 
 

Na primeira etapa deste trabalho foram colhidas as informações a partir das 
postagens do grupo do Facebook, com as quais a pesquisa começou a se delinear. O 
período em que ocorreram as observações dentro do referido grupo, compreendeu entre 
janeiro/2015 a agosto/2015, no qual foram observadas e comparadas as postagens dos 
alunos e professores participantes.  

A partir dessas postagens, pode-se considerar a consistente utilização de tal 
ferramenta virtual como fonte de comunicação e troca de diferentes tipos de informações, 
podendo, assim, ser um ambiente propício para o desenvolvimento de diferentes 
aprendizagens e conhecimento educacional.  

Neste tópico de observações, verificou-se que o grupo é utilizado para destacar 
questões importantes estudadas pelos alunos nesse primeiro ano de formação, com 
postagens de notícias e datas significativas, tanto de alunos, como de professores. Além 
disso, tutoriais do YouTube para auxílio na aprendizagem de conteúdos também aparece 
como postagens frequentes.  

Assim, o ambiente virtual é bastante utilizado para recados entre os próprios alunos 
e professores, constituindo um meio de compartilhamento de material de conteúdos vistos 
e trabalhados em aula, assim como, de      material complementar das disciplinas. 

Do estudo de caso realizado a partir das entrevistas semiestruturadas 
apresentadas aos professores, que ocorreram no período entre 12/04/2016 a 04/07/2016, 
pode-se concluir, de forma geral, que a utilização das TIC na educação e na sala de aula 
são ferramentas que possibilitam uma metodologia pedagógica diferenciada do fazer 
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habitual e que permitem que as aulas fiquem mais dinâmicas para alunos e professores.  
Além de considerarem as TIC      uma ferramenta útil e interessante, os docentes 

destacam que as tecnologias digitais são também ferramentas importantes no campo da 
educação, pois melhoram a aprendizagem, fazendo com que os alunos aprendam de 
diversas formas e com recursos diferentes.   

Arruda (2007) destaca que o uso de novas tecnologias digitais na educação, ao 
serem usadas como uma nova ferramenta, pode instrumentalizar o cidadão no 
desenvolvimento de ações transformadoras e organizar, de forma solidária, novas 
práticas políticas e sociais. 

Esse fator comprovaria que as TIC      seriam, provavelmente, uma nova 
possibilidade de aprendizagem, podendo, assim, transformar a educação presencial, não 
substituindo o modelo tradicional de ensino, mas complementando-o. 

 
[...] esta nova configuração do processo didático e metodológico de ensino em que 
se inserem as TIC, não de modo que estas venham a substituir o modelo 
tradicional, mas sim, complementá-lo, até porque as possibilidades de soma das 
TIC não vem exclusivamente de suas potencialidades técnicas, pelo contrário, a 
principal contribuição se dá justamente na interação que elas proporcionam, que 
envolve o professor, os alunos, o contexto, o meio ambiente, etc (ARRUDA, 2007, 
p.34). 
 

Portanto, a interação entre os sujeitos que formam o ambiente educacional 
proporcionado pelo uso das TIC não irá substituir o atual modelo de ensino, mas, sim, 
complementá-lo pelos diversos recursos que possui, potencializando as técnicas e o 
trabalho pedagógico. 

Costa (2005) salienta que uma das principais questões para o século XXI é a de 
que, educar não significa apenas dar conta de novas competências técnicas, científicas e 
pedagógicas, mas, sim, ter certa sensibilidade, procurando compreender, com cuidado e 
humildade, essa enigmática mutação que nos circula, não discriminando nem 
endeusando as culturas deste momento. 

Com base nisso, torna-se uma possibilidade a tentativa de usar as TIC, já que 
estão imbuídas nas ações deste século, tornando-se, assim, uma nova possibilidade de 
trabalho e práticas educacionais, não as usando como uma substituição do modelo 
formal, mas entendendo que fazem parte do cotidiano das crianças e dos jovens alunos. 

Os novos recursos e inovações da tecnologia digital que fazem parte dos modos de 
agir da sociedade contemporânea se refletem, também, nas falas dos professores, 
quando destacam que o uso desses instrumentos pode ser uma contribuição para o 
ensino presencial, evidenciando uma ação pedagógica provocar maior interesse nos 
alunos.  

Nas respostas dos docentes, alguns destacaram que, se o professor tiver um 
objetivo, um critério propositivo para a sua metodologia, poderá fazer com que as TICs 
possam ser eficientes para a aprendizagem. Conforme um dos professores destacou em 
sua fala, dependendo da finalidade da aula, das características da turma, é possível fazer 
um trabalho unindo as tecnologias à atividade que comumente já é feita. 

Nesse sentido, Santos e Porto (2014) destacam, que o uso das redes sociais como 
espaços colaborativos de comunicação e de troca de informação podem facilitar a criação 
e desenvolvimento de comunidades de aprendizagem, desde que exista uma 
intencionalidade educativa explícita. 

Essa intencionalidade se confirma quando o professor expõe aos alunos qual é o 
objetivo e como o trabalho será desenvolvido, pois se os estudantes entendem e aceitam 
essa forma de trabalho, ele terá mais êxito. Porém, como afirma outro professor, toda 
possibilidade e ferramenta usada pelo professor no desenvolvimento do seu trabalho 
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pedagógico é importante, ainda que não saiba qual será o resultado final. Quando nos 
propomos à realização de uma atividade, não há como saber o resultado, em alguns 
casos consegue-se com êxito, em outros não, mas apenas depois da experiência é 
possível ter o entendimento da viabilidade ou não de uma tarefa, podendo ser repetida ou 
não. 

Quase metade dos professores entrevistados destacou que as TIC são 
componentes que fazem parte do contexto vivido e do cotidiano dos alunos, são 
ferramentas e equipamentos que se encontram cada vez mais presentes na realidade e 
rotina das pessoas, principalmente dos jovens estudantes. 

No que diz respeito à interatividade, Almenara (1994) e Paredes e Estebanell 
(2005) ressaltam que as TIC permitem não só o processo de comunicação, mas, também, 
a decisão e o estabelecimento do que é importante nas informações que podem 
encontrar, e podem configurar possibilidades comunicativas e informativas (como fonte de 
recursos) a ambos coletivos, professores e alunos, e são, também, um apoio à docência e  
às atividades complementares na educação.    

Essa interatividade tem sido observada a partir dos comportamentos que a 
sociedade apresenta, quando utiliza as comunidades virtuais para troca de ideias e 
informações. Na educação, esse papel interativo estabelece um processo de aprender e, 
também, ensinar, sendo uma alternativa diferente, que promove, além da interação, a 
colaboração e a troca entre os membros que dela participam, pois      os docentes 
salientaram que há uma melhor interação entre os próprios alunos.     

Ao serem questionados se fazem o uso das TIC em suas práticas educativas, 
quatro professores se dizem mais tradicionais, não as utilizando em suas práticas. Um 
dos depoentes destacou que as aulas são expositivas e dialogadas, outro docente disse 
não usar nenhuma tecnologia digital em sala de aula, mas acredita que as redes sociais 
são uma ferramenta interessante para se trabalhar. 

De outra forma, acentuam a importância das TIC como uma forma de 
comunicação, sendo este, também, um fator destacado por outros docentes quando 
questionados sobre o uso das TIC na educação e em sala de aula. 

Os demais professores destacaram em suas respostas que usam mais o SRS/ 
Facebook como um meio de enviar conteúdo, material de apoio e informações, que 
possam ajudá-los no que estão estudando em sala de aula, como um complemento de 
conteúdos e assuntos, que possam vir a auxiliar e acrescentar o que está sendo 
trabalhado em sala de aula. De outra forma, notificam a importância da comunicação e a 
interação propiciada  

Outra situação que os professores salientaram, foi o fato de utilizarem em suas 
práticas o uso de aulas nos laboratórios, sendo esta situação uma particularidade das 
disciplinas de Informática e Química. Nestas disciplinas, as TICs estão envolvidas na 
metodologia docente e já fazem parte dos conteúdos, sendo usadas para melhor fixação 
das teorias estudadas. 

 Para uma docente, a teoria está estreitamente vinculada com a prática, ou seja, o 
conteúdo é replicado no computador apenas para auxiliar na memorização. A professora 
acredita que desta forma o aluno não irá esquecer dos conteúdos, ou seja, que a partir da 
visualização em outro meio, no caso digital, poderá potencializar a aprendizagem. Porém, 
ainda que a docente esteja utilizando novas tecnologias digitais e softwares no laboratório 
de informática, sustenta em seu fazer uma concepção de ensino tradicional ou reiterativa.  

Conforme Kensky (2010), com o aumento do uso dos computadores na 
cibersociedade, eles foram vistos na escola com desconfiança, ou como um modismo, 
porém este foi um diferencial e atraiu alunos para o aprendizado na área das tecnologias 
digitais. 

Um professor destacou que as aulas práticas no laboratório de química são mais 
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significativas e interessantes para o aprendizado do que a exibição de um vídeo ou slide 
em sala de aula. Ele observa que a postura dos alunos ao assistirem um vídeo se torna 
mais passiva do que ao realizarem uma prática. Para ele, os alunos se tornam mais ativos 
e o aprendizado se torna mais significativo nas atividades em laboratórios.  

Nesse sentido, conforme Damásio (2007) e Gadotti (2000), é possível verificar que 
o professor busca uma postura provavelmente baseada em uma educação construtora da 
criticidade, formação, investigação, dedução e descobertas, sendo estes pontos 
fundamentais para a aprendizagem. Outro ponto a considerar é a característica da própria 
disciplina e de seus conteúdos, que talvez necessitem de práticas sem o uso de TIC     . 
Portanto, as aulas práticas configuram-se como uma forma de aprender fazendo, 
possibilitando novas descobertas e aprendizagens a partir das materialidades apropriadas 
às experimentações. 

Ao destacarem que os sites de redes sociais podem ser uma forma de interação 
entre professores e alunos, os docentes foram questionados se achariam válida a 
possibilidade de propor atividades dentro dos grupos do Facebook, utilizando-o como uma 
ferramenta pedagógica. Neste caso, as respostas foram positivas e os professores 
expuseram que, provavelmente seria uma tentativa válida e interessante, sendo esta uma 
forma diferente de trabalho, além de ser um incentivo para os alunos. 

As falas dos professores refletem o que Sibilia (2012) discute nas questões 
relacionadas a escola do século XXI, destacando que a escola      tem se convertido em 
algo entediante para os jovens e que      a obrigação em frequentá-la, significa uma 
espécie de calvário cotidiano para as dinâmicas dos estudantes contemporâneos. 

Esta expressão de insatisfação juvenil representa uma forma de desencanto que os 
estudantes têm tido em sala de aula, e desta maneira, alguns professores interessados 
desdobram-se em diferentes formas, na tentativa de resgatá-los para o convívio de sala 
de aula e para a atenção dos conteúdos a serem trabalhados.    

Um dos professores, mesmo não possuindo perfil em nenhum site de rede social, 
destacou a possibilidade de interesse na utilização deste recurso, mas é preciso domínio 
para que seja realizado um trabalho que gere interesse do aluno. 

Dentro desta mesma questão, um dos professores salientou que o uso do grupo do 
Facebook, por ser uma ferramenta assíncrona permite que os alunos acessem aquela 
ferramenta no momento que for mais propício. Ainda que nunca tenha proposto qualquer 
atividade no ambiente virtual, além do fato de que o Facebook poderia ser uma extensão 
da sala de aula. 

Quanto à forma utilizada pelos professores em atividades extraclasse, 
apresentaram diferentes maneiras de uso do ambiente para sugestão de tarefas, entre 
elas estão os fóruns de discussão, que foram os mais citados; ambientes para debates, 
discussões e publicação de trabalhos realizados.  

Outra forma de atividade extraclasse, conforme citado, foram os fóruns de 
discussão, que se configuram como um modo de aproveitar o tempo no qual os jovens 
estão conectados "para promover discussões e debates sobre os assuntos tratados" 
(SANTOS; PORTO, 2014, p. 79). 

Outro ponto que os professores levantaram, é o fato de que, ao propor atividades 
no Facebook, este seria um meio diferente de preparar atividades para as aulas. Os 
professores possuem um horário para preparação de aula e demais atividades como 
trabalhos e provas, assim, nos horários em que fariam a correção destas tarefas, usariam 
este tempo para avaliar as discussões propostas. 

Um dos professores entrevistados, que usa os blogs para disposição de material, 
destaca o trabalho de construção de textos, que está realizando com os alunos e pensa 
em uma maneira de divulgar os escritos. Conforme disse, o material produzido poderá vir 
a se constituir em um jornal eletrônico ou blog, por exemplo. Como pretende produzir as 
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próprias vídeo aulas, o professor pensa em propor aos alunos que produzam trabalhos 

em forma de vídeos ou imagens com narrações, declamação de poemas e leitura de 
textos. Entende que esta forma de participação promove a inserção dos alunos em uma 
cultura de compartilhamento do saber. 

Assim, é possível afirmar que a tecnologia digital tem implicações significativas em 
termos de aprendizagem. No entanto, isso dependerá dos contextos e das relações 
promovidas entre professores e alunos e da valorização dos recursos possibilitados pelas 
tecnologias digitais, como também, do uso pedagógico que fazem destas.  

Assim, considera-se que as TIC      são uma oportunidade de estabelecerem-se 
novas conexões, interações e uma comunicação mediada pelas tecnologias digitais, entre 
professores e alunos, sendo um processo que cria laços de amizades e uma aproximação 
de interesses e diálogos, possibilitados pelas comunidades virtuais. 

A última etapa da pesquisa se deu a partir do questionário on-line aplicado aos 
alunos, disponível entre 31/05/2016 a 16/07/2016, através de link para acesso deste. Na 
totalidade, os 22 estudantes responderam que usam os sites de redes sociais para se 
comunicar com os amigos e familiares.  

Dessa forma, observa-se que estes alunos têm uma afinidade com o SRS por ser 
uma forma de manter as relações já existentes, ou seja, manter o contato com os amigos, 
sendo também, usado para solidificar relações que de outro modo se perderiam. Além 
disso, o SRS é uma forma de conhecer novas pessoas, se divertir; tornar-se mais popular; 
ocupar o tempo ocioso; utilizar o Facebook como instrumento gerenciador de contatos e 
organizador de fotos e, também, como instrumento de ativismo estudantil, sendo ainda 
possível encontrar razões relacionadas com objetivos acadêmicos (SANTOS; PORTO, 
2014, p. 32). 

Esta afinidade, que os jovens possuem com o Facebook, faz com que mantenham 
os laços de amizade e construam outros, além de ser um instrumento gerenciador de 
atividades escolares. Para acesso a estes SRS, todos os alunos respondentes utilizavam 
os aparelhos de telefone celular, além do uso de computadores ou tablets para acesso. 

Assim, é possível observar que hoje, os SRS e os dispositivos móveis estão cada 
vez mais presentes na vida dos adolescentes e que a forma de acesso à internet, 
comunicação e demais recursos para interação dos meios virtuais é feita pelos telefones 
celulares, destacando assim, o potencial que estes aparelhos possuem com os jovens 
estudantes. 

Costa (2005) observa que, atualmente, no interior das escolas, a circulação de 
crianças e jovens usando esses aparelhos, ícones de uma cultura global, produzem um 
sentimento de que é necessário tê-los      para se converterem em membros de uma 
comunidade de significados compartilhados, desenvolvendo uma cultura do que é 
altamente desejável.  

Considera-se que os aparelhos móveis são uma representação simbólica 
materializada que os jovens utilizam para poderem estar sempre conectados e 
compartilhando informações e atualizações nas redes sociais, das quais fazem parte. 

Quando interrogados se achavam que o Facebook poderia ser uma forma de 
interação extraclasse com o professor, 87% dos alunos responderam que "Sim" e, apenas 
13% rebateram que "Não".  

Dentre as respostas que se mostraram positivas em relação à forma de interação 
entre alunos e professores, possibilitadas pelo Facebook, na comunicação além da sala 
de aula, estão explicitadas proposições que dizem respeito à facilidade para tirar dúvidas 
quanto ao conteúdo ou datas de provas e trabalhos.  

Segundo Kenski (2010), as TIC      promovem uma nova interação entre 
professores e alunos, criando novas formas de relação consigo mesmos, com os 
professores e com a escola.  
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O Facebook, segundo os alunos, facilita a informação e a comunicação, pois      
segundo algumas respostas, é um meio de conexão utilizado com frequência, 
estabelecendo um contato mais direto.  

Arruda (2007) destaca que, apesar de ser um entusiasta, conforme ele mesmo 
afirma, no tocante ao fato de uso das TIC      na educação, a presença física do professor 
é essencial em certos aspectos. O autor sustenta a ideia de que 

 
[...] a necessária presença do professor, no seu papel de mediador no processo 
ensino-aprendizagem à medida que diz que as tecnologias não conseguem 
substituir o momento da discussão, de tirar dúvidas, e também enfatiza o "bom 
uso" das TIC, ou seja, a capacidade, o discernimento de perceber até que ponto a 
utilização das TIC vai ter seu fim no processo educativo e não em si mesma 
(ARRRUDA, 2007, p. 54). 
 

Além disso, este site de rede social é, segundo os alunos, uma eficaz ferramenta 
para disponibilização de novidades e curiosidades sobre algum conteúdo que possam 
estar estudando, assim como, também, um meio facilitador e rápido para que os 
professores enviem vídeos ou outros materiais interessantes, tanto sobre sua matéria 
específica como da área do curso. 

Ademais, ao serem questionados se aprovariam, caso o professor optasse por 
utilizar o grupo do Facebook para propor trabalhos ou atividades extraclasse, a maioria 
demonstrou uma posição favorável, com 77% das respostas. Os demais não aprovariam, 
e um aluno, ainda, complementou escrevendo que, o grupo é um complemento, mas não 
a solução em estudar e aprender, poder conversar com colegas ao vivo e com o professor 
seria melhor. 

Entre os argumentos favoráveis usados para justificar a aprovação em realizar 
trabalhos propostos no Facebook, estão a facilidade de escolha do horário para a 
realização das tarefas e, também, a disposição dos materiais serem totalmente online, 
sem a necessidade de impressão de folhas com as atividades, estando aqui, uma 
provável preocupação com o meio ambiente ou também uma questão econômica. 

Simões e Gouveia (2008) e Minhoto (2012) reforçam que, atualmente, os alunos 
têm características diferenciadas pela sociedade na qual cresceram, são indivíduos com 
conhecimentos e habilidades com as tecnologias digitais, porém necessitam que os 
professores encontrem uma forma de acompanhá-los e orientá-los. Mesmo que alguns 
possam não ter o mesmo acesso às tecnologias digitais, eles possuem a mesma 
habilidade e dominam tanto quanto os que detém (Almeida, 2000).  

Um dos alunos destacou que, apesar de nem todos terem acesso à internet, a 
grande maioria tem, e isso facilitaria e iria render um trabalho mais produtivo, dentro do 
tempo que passam na internet. 

Arguidos sobre a opinião em relação ao uso do grupo do Facebook como uma 
ferramenta pedagógica para atividades extraclasse, os alunos de forma geral se 
mostraram receptivos à ideia, dizendo que seria ótimo e interessante, além de facilitar, 
aproximar e ser uma forma de interação entre alunos e professores.  

Apesar das afirmativas positivas e receptivas do uso do Facebook como uma 
ferramenta pedagógica, há também, os alunos que não concordam com o uso do grupo 
para atividades. Um deles destacou que poderia ser um fator motivador, mas que não 
aprovaria pelo fato de ser algo promotor da exibição de seus avanços ou dificuldades em 
termos de aprendizagem, para todos os componentes do grupo. 

Nesta resposta encontramos uma característica dos SRS – o compartilhamento de 
informações e de interesses comuns entre os estudantes permite uma maior interação e 
mobilização social – o que favorece as relações sociais, também as torna mais visíveis, 
possibilitando o debate e a exposição em tempo real.  
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Entretanto, apesar da interação que as TIC      promovem na relação professor-
aluno (KENSKY, 2010), na sociedade da Cibercultura (LÉVY, 1999; LEMOS, 2013) as 
pessoas são constantemente incitadas e habituadas a compartilhar, expor 
acontecimentos e sentimentos, tornando-se mais aparentes e até mesmo populares.  

Entretanto, há pessoas que são mais tímidas e reservadas, não tendo a mesma 
intenção de auto exposição, sendo mais discretas em relação às suas atividades, 
sentimentos e pensamentos. 

No tocante a estas modificações trazidas pelas TIC      na prática docente, não há, 
no entendimento dos alunos, uma compreensão de que o Facebook esteja permitindo 
uma abordagem pedagógica (SANTOS; PORTO, 2014). Para eles, o que mais importa, é 
que esse recurso possibilita a criação de ambientes de aprendizagem, nos quais realizam 
atividades e constroem seu próprio conhecimento.  

 
Considerações Finais 
 

A partir do surgimento das tecnologias digitais houve uma mudança na maneira 
como a sociedade interage e se comunica, permitindo a ampliação ou conexão entre o 
mundo real e o virtual. Dessa forma, as relações sociais acabaram sendo marcadas pela 
possibilidade de ligação entre pessoas de diferentes espaços geográficos através da 
Internet e de dispositivos móveis que permitiram novas e diferentes formas de ligação e 
troca de informações. 

Essas alterações nas relações sociais trouxeram ao campo educativo outras 
novidades e desafios, que permitiram, também, novas formas de interação, 
principalmente entre professores e alunos, para além do espaço físico da sala de aula. 
Assim, as tecnologias da informação e comunicação propiciaram novos suportes e 
ferramentas que, incorporados às práticas pedagógicas, auxiliaram as atividades de 
docentes e mudaram a dinâmica dos estudantes. 

Esta nova dinâmica na vida dos estudantes marca uma cultura que lhes é peculiar, 
apesar de o termo "cultura" em si, ter diversos desdobramentos de conceitos e 
discussões, os jovens construíram uma forma de comunicação que hoje faz parte do meio 
em que vivem      e, consequentemente, do ambiente escolar.  

Nesse contexto, o Facebook configurou-se como uma possibilidade educativa nas 
práticas dos professores da turma investigada. Além de ser um site de rede social com 
finalidades de comunicação e interação social, apresentou um potencial presente no 
ambiente virtual de aprendizagem      porém, para que ele se institua como tal, é 
necessária uma dinâmica de apoio entre alunos e professores, e aí está o desafio.  

Em relação ao grupo analisado, foi possível observar que há uma sólida interação 
e utilização desse meio virtual, podendo ser um ambiente favorável para a troca de 
informações e construção do conhecimento. O ambiente é mais utilizado para recados e 
compartilhamento de materiais de professores para complementação de conteúdos. Na 
análise do grupo estudado, foi possível verificar o uso dessa ferramenta virtual como fonte 
de comunicação que propicia  o desenvolvimento de diversas formas de difusão de 
materiais para aprofundamento educacional e aprendizagens. Na análise dos 
questionários on-line respondidos pelos alunos foram observadas algumas questões 
importantes acerca dos mesmos, como, por exemplo, a excelente escrita dos estudantes. 
Os educandos também se mostraram solícitos em todo o processo da pesquisa, pois os 
que não responderam o questionário no momento que foi aplicado, fizeram-no em outra 
ocasião, demonstrando, além de interesse pelo assunto da pesquisa, um envolvimento 
com todo o processo. Para os alunos, as TIC      reforçam e também constroem novos 
laços afetivos, tanto de amizade ou familiares, configuram-se em novas maneiras de 
interação e comunicação, quanto educacional e social. 
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Nas entrevistas com os docentes da turma, ficou presumível que, no caso de o 
Facebook vir a ser um ambiente virtual de aprendizagem, este seria uma alternativa 
interessante, algo relativamente novo na educação presencial. Assim, em relação ao 
objeto pesquisado é possível afirmar, de forma ampla, que as TIC      possibilitam uma 
forma de interação, mediação, conexão e comunicação para professores e alunos, sendo 
um meio de criação de laços de amizades e uma aproximação de interesses e diálogos, 
possibilitados pelas comunidades virtuais. 

Para os alunos, a utilização de tal ferramenta tornaria as aulas mais dinâmicas e 
interessantes, demonstrando que, por serem usuários e nativos do meio digital, possuem 
familiaridade com o Facebook e outros aplicativos, trazendo, dessa forma, as suas 
vivências cotidianas para dentro da sala de aula. 

Assim, conclui-se que, as tecnologias digitais aproximam, aumentam a interação e 
a comunicação entre alunos e professores, e, ainda, se bem planejadas e aproveitadas, 
contribuem para uma aprendizagem significativa de ambos. 
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Resumo: O objetivo foi compreender a percepção étnico-racial e religiosa de estudantes 

do ensino médio regular das escolas públicas estaduais no município de Juína/MT e 

buscar alternativas na aplicação da Lei 10.639/2003, que versa sobre a inclusão no 

currículo oficial, a temática História e Cultura Afro-Brasileira. Para finalidade de recorte 

desta pesquisa a amostra foi definida apenas pelos estudantes do ensino médio regular 

por ser mais abrangente que os cursos técnicos vinculados ao ensino médio. Como 

resultados apresentamos um cenário cheio de preconceitos e dificuldades na 

autodeclaração e na identificação de sua cor e raça. 

 

Palavras-chave: Identidade. Colorismo. Preconceito. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é um ambiente fértil de possibilidades, tanto para a construção de ensino, 

aplicação de atividades de extensão, quanto de pesquisas no âmbito das diversas facetas 

e arestas que permeiam a educação e os seus processos. Quando se fala em identidade 

de um grupo ou de um indivíduo, há que se considerar uma “crise de identidade”, assim 

 
As velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, 

até aqui visto como um sujeito unificado. Há assim a chamada “crise de 

identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social. (HALL, 2011, p. 07). 

 

A formação cultural do Brasil se caracteriza pela fusão de etnias e culturas, pela 

multiplicidade de visões sobre a miscigenação em sentido amplo, algumas ainda presas a 

desinformação e ao preconceito. Este caldo de culturas gera muitas vezes conflitos na 

sociedade. E a escola é o melhor reflexo da sociedade local que podemos perceber. 

Durante o ano de 2019 o programa Residência Pedagógica (RP) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) Campus Juína, esteve em vigor em 

algumas escolas públicas estaduais e federal do município de Juína, período em que este 

trabalho germinava. Esta proximidade com a escola floresceu em uma pesquisa referente 

aos ideais étnico-raciais e religiosos entre os estudantes. 
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Este trabalho justifica-se, pois, durante o período da RP, foi percebida dificuldades 

no planejamento e na produção de atividades em uma escola pública estadual, 

relacionadas ao dia 20 de novembro (Consciência Negra). 

Neste aspecto existem três problemas: a dificuldade de planejar e executar 

atividades pela equipe pedagógica, a concentração das discussões apenas nesta data e a 

não aceitação de alguns temas por parte dos estudantes, sendo este último objeto desta 

pesquisa. 

Então, a problemática deste trabalho consiste em compreender como os 

estudantes se reconhecem enquanto identidade de cor, etnia e religiosidade para buscar 

alternativas na aplicação da Lei 10.639/2003, que versa sobre a inclusão no currículo 

oficial, a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Para a área de ciências humanas esta temática, porventura, possa ter maior 

familiaridade. Contudo, todas as disciplinas devem abordá-la ao longo do ano letivo. 

Analisando um planejamento anual de conteúdos para o ensino médio regular, na 

disciplina de Biologia, existem conteúdos mais específicos em que a abordagem tenha 

maior familiaridade. Assim, antes de propor quaisquer ações há que se conhecer o 

público alvo. 

Esta pesquisa tem por objetivo compreender a percepção étnico-racial e religiosa 

de estudantes do ensino médio regular das escolas públicas estaduais no município de 

Juína/MT. 

 

1 REVISÃO DE LITERATURA  

1.1 MARCOS LEGAIS DA PESQUISA 
 

A diversidade étnico-racial é um tema de grande relevância e que exige maior 

aprofundamento de investigação e análise sobre sua presença nos espaços escolares. 

Esta é uma temática que advém de lutas e reivindicações em especial do movimento 

negro, buscando mais valorização e respeito por parte da sociedade, como também 

lutando por uma educação antirracista. 

A Lei nº 10.639/2003 simboliza, simultaneamente, um ponto de chegada das lutas 

antirracistas no Brasil e um ponto de partida para a renovação da qualidade social da 

educação brasileira. De acordo com  

 
A Lei n. 10.639/2003 pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta 

histórica da população negra para se ver retratada com o mesmo valor dos outros 

povos que para aqui vieram, e um ponto de partida para uma mudança social. Na 

política educacional, a implementação da Lei n. 10.639/2003 significa ruptura 

profunda com um tipo de postura pedagógica que não reconhece as diferenças 

resultantes do nosso processo de formação nacional (FERRAZ, 2011, p. 20). 

 

O fomento à discussão acerca do processo histórico-social em que se insere o ser 

humano enquanto indivíduo, sujeito da/na sociedade torna-se necessário e essencial à 

construção de uma consciência e identidade que resgate toda a pluralidade étnica, 

cultural, religiosa e linguística para que se extingam as desigualdades, principalmente 

sociais e raciais. Nesse contexto  

 
[…] a Lei n° 10.639/03 pode ser interpretada como medida de ação afirmativa, 

uma vez que tem como objetivo afirmar o direito a diversidade étnicorracial na 
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educação escolar, romper com o silenciamento sobre a realidade africana e afro-

brasileira nos currículos e práticas escolares e afirmar a história, a memória e a 

identidade de crianças, adolescentes, jovens e adultos negros na educação básica 

e de seus familiares (GOMES, 2010, p. 20). 

 

Significando deste modo o reconhecimento da importância do combate ao 

preconceito, ao racismo e à discriminação na redução das desigualdades historicamente 

imputadas à população negra. Pois como lembra Macedo (2014, p. 18) “este assunto 

deve permear a ação gestora e também docente, de forma a ser refletida e debatida em 

todos os momentos educacionais da instituição” de modo a sensibilizar a instituição 

escolar como um todo. 

 
O contexto histórico, político, social e educacional que justifica a necessidade da 

sanção da Lei nº 10.639 em 2003 emblema as implicações de um processo 

escravocrata com sérias sequelas sociais, a inexistência de um regime 

democrático até poucas décadas atrás, a institucionalização da criminalização e 

exclusão dos negros, índios e pobres, entre outras, contribuindo para o 

reconhecimento e visibilidade do racismo e do mito da democracia racial. (MATOS 

et al, 2017, p. 350). 

 

O mito da "democracia racial" foi construído e consolidado através de discursos e 

práticas desenvolvidas por diferentes atores ao longo da história brasileira, presente até 

hoje, elegendo bandeiras políticas que defendem o racismo e todo o tipo de intolerância 

religiosa, de gênero, sexual, etc. (FRANCISCO, 2018). 

Estes “representantes do povo” só coadunam com o preconceito existente entre a 

população. De acordo com Munanga (2005, p. 62) o “preconceito é uma opinião 

preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação”. Mesmo sendo negado nos 

discursos abertos, os diversos tipos de preconceitos são velados (ou nem tanto assim) 

nas práticas sociais. 

Exemplo disso é a quantidade de “retalhos” na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9394/1996 ocasionados pelas várias emendas que fazem 

parte do direcionamento das escolas. Tais alterações, mudam significativamente o 

trabalho pedagógico (OLIVEIRA, 2004). 

Percebe-se hoje, uma mudança nos padrões de entendimento das identidades que 

os membros da sociedade têm, possivelmente, pela influência notadamente revolução 

tecnológica com o advento da internet e da fluidez das relações (BAUMAN, 2001). Por 

isso, a ciência das pesquisas sociais “é apenas uma forma de expressão dessa busca, 

não exclusiva, não conclusiva e não definitiva de conhecimentos” (MINAYO, 2016, p. 09). 

Desta forma, a educação brasileira passou por muitas mudanças ao longo dos 

anos, desde o período de formação tecnicista ao ciclo de formação humana, sempre com 

muitas críticas, porém respaldadas legalmente. O que ocorre é que nem sempre a 

legalidade está vinculada a uma adequada forma de execução das atividades dentro das 

unidades escolares. 

 

1.2 IDENTIDADE: CONCEITOS GERAIS 

 

Para o entendimento dos principais conceitos que fundam esta pesquisa a 

identidade se torna fundamental no processo de percepção sobre algo ou alguma coisa. 

Visando a conceituação, 
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A identidade nacional pode ser entendida como um espaço psicossocial de 

pertencimento, que supõe alguns traços significativos e uma consciência mais ou 

menos elaborada de compartilhar um espaço vital. O reconhecimento de uma 

identidade nacional implica a aquisição de crenças, atitudes e valores socialmente 

compartilhados dentro de um grupo e possíveis de avaliação, tanto dentro como 

fora do grupo, através da comparação social. (PIZZINATO e SARRIERA, 2008, p. 

298) 

 

Numa abordagem mais filosófica, Hall (2011) considera que as identidades 

modernas estão sofrendo uma “descentralização” ou até mesmo um colapso, devido as 

características do mundo pós-moderno. 

 
[...] o argumento se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudança 

estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso 

está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, 

raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações 

como indivíduos sociais (HALL, 2011, p. 09). 

 

Os discursos sobre identidade podem ser interpretados como um exercício de 

poder simbólico, firmado no reconhecimento, por exemplo, que produz a existência 

daquilo que enuncia, como apresenta: 

 
[...] conceber a realidade como relacional implica superar o pensamento 

essencialista, que compreende as práticas como propriedades biológicas ou 

culturais inerentes aos indivíduos, ou grupos, e passar a concebê-las como o 

produto de um conflito simbólico entre os ocupantes de posições desiguais. Este 

conflito, inerente a toda sociedade complexa, é estrutural, o que corresponde, 

parafraseando Weber, ao exercício legítimo da violência simbólica, entre 

diferentes formas de categorizar e representar a realidade. E Bourdieu aponta 

para o questionamento da diferenciação entre a “representação”, de um lado, e a 

“realidade”, de outro, a condição de incluir no real a representação do real [...] 

(PETRUCCELLI e SABOIA, 2013, p. 20) 

 

Atribuindo assim, dois sentidos ao que se considera real e a representação do real, 

a necessidade de se compreender, portanto os sujeitos pesquisados, torna-se 

fundamental para avaliar os resultados obtidos. Os diversos sujeitos sociais conduzem 

suas experiências por representações (atribuídas, auto atribuídas e compartilhadas) a 

respeito de quem são e de quem podem ou desejam ser. 

Fundamenta-se, assim também, o critério de categorização do que é representado, 

ou seja, a representação da realidade e efetivamente o objeto real. Tais representações, 

no momento da pesquisa, pode ter influencias da perspectiva social, cultural, econômica e 

religiosa de cada estudante. 

Percebe-se que as categorizações são construídas com base no público que se 

deseja pesquisar “isso tem especial relevância para a ciência social, desde que esta é 

obrigada a classificar para conhecer e de conhecer tudo o que é o produto dos atos de 

classificação” (BOURDIEU, 1980 apud PETRUCCELLI e SABOIA, 2013, p. 20). 

Historicamente, foi criado no país, no considerado primeiro recenseamento em 

1872 (anterior a abolição da escravatura) um sistema de classificação da cor no Brasil, 

com as seguintes categorias: branco, preto, pardo e caboclo (IBGE, 2019). Foi a partir daí 



443 

 

que surgiram as prerrogativas de percepção quanto a cor. Este processo ao longo da 

história se apresenta hoje como o colorismo. 

 

1.3 IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL E RELIGIOSA E O COLORISMO 

 

Continuando numa abordagem histórica da colonização do país, a dominação 

portuguesa sobre o território brasileiro vinculou os negros escravizados trazidos do 

continente africano, os índios nativos, que lutavam pela permanência em suas terras e os 

brancos colonizadores vindos do continente europeu 

 
Esse encontro, marcadamente violento e opressor resultou em inúmeras 

consequências políticas e econômicas e, ademais, deu origem a inúmeros 

encontros raciais, oriundos principalmente de uma intensa exploração sexual dos 

brancos sobre índios e negros. ( SILVA e SILVA, 2017, p. 03) 

 

A relação hierárquica entre etnias/raças fundou a inferiorização de indígenas e 

negros. Tal distinção baseou-se por anos em uma perspectiva científica e biológica 

valendo-se de um discurso racista a fim de atestar essa inferioridade e legitimar a 

superioridade caucasiana. Neste contexto, negros eram ainda mais inferiores que índios, 

devido a quantidade de melanina na pele, ou seja, quanto mais retinto, mais inferior. 

Cruz e Martins (2018, p. 02) afirmam que no momento pós abolicionista, houve 

uma elite intelectual brasileira, que tratou de promover um processo de eugenia na 

sociedade, ou seja, o embranquecimento, através do cruzamento entre brancos, negros e 

indígenas, contudo sem o sucesso esperado. Em meio a esse contexto histórico, as 

relações entre os escravos e os senhores acabaram por gerar diversos fenômenos, entre 

eles a miscigenação. 

A relação da senzala com a casa grande sempre esteve atrelada a uma posição de 

exploração do trabalho e sexual, por exemplo. Ribeiro (2018, p. 38) afirma que as 

mulheres negras historicamente são tratadas com desumanidade, e seus corpos, como 

mercadorias. Se a violência sexual sofrida pelas mulheres até os dias atuais é de maneira 

geral, um assunto delicado pela dor que traz à tona, para as envolvidas, a mesma 

situação para as mulheres negras se torna uma dor majorada pelo racismo. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

do ano de 2017, o número de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas aumentou. O 

primeiro em detrimento das políticas de afirmação dos movimentos sociais negros e o 

segundo denota a força do processo de “mestiçagem” colocado por Munanga (2019) que 

afirma, 
[...] a mestiçagem, como articulada no pensamento brasileiro entre o fim do 

século XIX e meados deste século, seja na sua forma biológica (miscigenação), 

seja na sua forma cultural (sincretismo cultural) desembocaria numa sociedade 

inicial e unicultural. Uma tal sociedade seria construída segundo o modelo 

hegemônico racial e cultural branco, ao qual deveriam ser assimiladas todas as 

outras raças e suas perspectivas produções culturais. O que subentende o 

genocídio e o etnocídio de todas as diferenças para criar uma nova raça e uma 

nova civilização brasileiras, resultantes da mescla e da síntese das contribuições 

dos 'stocks' raciais originais. Em nenhum momento se discutiu a possibilidade de 

consolidação de uma sociedade plural em termo de futuro, já que o Brasil nasceu 

historicamente plural. (MUNANGA, 2019, p.151) [Grifo nosso] 
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Sobre essa hipótese Carneiro (2011) aponta:  

 
Vem desde os tempos da escravidão a manipulação da identidade do negro de 

pele clara como paradigma de um estágio mais avançado de ideal estético 

humano que todo negro de pele escura deveria perseguir diferentes mecanismos 

de embranquecimento. Aqui, aprendemos a não saber o que somos e sobretudo o 

que devemos querer ser. Temos sido ensinados a usar a miscigenação ou a 

mestiçagem como uma carta de alforria do estigma da negritude: um tom de pele 

mais claro, cabelos mais lisos ou um par de olhos verdes herdados de um 

ancestral europeu são suficientes para fazer alguém descendente de negros, se 

sentir pardo ou branco, ou ser ‘‘promovido” socialmente a essas categorias. E o 

acordo tácito é todos fazermos de conta que acreditamos. (CARNEIRO, 2011, p. 

64) [Grifo nosso] 

 

No excerto acima fica claro a existência de uma política de valorização da 

miscigenação muito forte advinda desde do período escravagista, cujo processo de 

branqueamento racial era amplamente aceito como “solução” para o excesso de negros e 

índios na sociedade. 

Tal fenômeno trouxe as diversas tonalidades de cor de pele existentes no país 

atualmente. O colorismo, surge então,  
 

[...] como um tipo de discriminação baseado na cor da pele onde, quanto mais 

escura a tonalidade da pele de uma pessoa, maior as suas chances de sofrer 

exclusão em sociedade. Também denominado de pigmentocracia, o colorismo 

tende a elaborar e definir alguém pela própria cor da pele, é dizer, a tonalidade da 

cor da pele será fundamental para o tratamento que receberá pela sociedade, 

independentemente da sua origem racial (SILVA e SILVA, 2017, p. 03). 

 

Ainda de acordo com Silva e Silva, no Brasil, a construção de uma identidade racial 

se deu de forma muito particular e, até hoje, permanece frágil e insegura, tentando o 

estudo do tema que se mostra altamente complexo, envolvendo questões históricas e 

sociológicas. 

O colorismo de alguma forma expressa essas diferentes dinâmicas. É a 

ideia de que não estamos falando de uma oposição entre os sem cor e os 

de cor, mas na verdade de um processo de contraste e diferenciação que 

utiliza esses critérios como forma de hierarquização social, e que não é 

linear (SALES, 2017, p. 03). 

 

Outra concepção complementar, ligada a uma visão biológica é que 

 
[...] o colorismo está baseado na ideia de que existe um fenótipo (isto é, um 

conjunto de características físicas) normalizado: o europeu. O ideal, segundo essa 

lógica, é ser alto, ter a pele clara e os traços que remetem à "raça ariana". "Quanto 

mais próximo se chega disso, maior a percepção de competência e beleza dessa 

pessoa. (DEVULSKY, 2018 apud FRANCISCO, 2018, p. 103) 

 

Desta forma, o colorismo, surge como mais uma forma da discriminação racial, 

tentando, mais uma vez, classificar os indivíduos pela cor da pele ou pelos ritos religiosos. 

Os movimentos religiosos foram e ainda são bastante atacados sob o pretexto de 

utilização de baixa magia, (pois a magia não precisa ser negra, para ser considerada 
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ruim) de lidar com o sobrenatural ou qualquer outro discurso preconceituoso sobre as 

doutrinas da Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. 

Após período abolicionista, a constituição de irmandades religiosas negras foi se 

suma importância enquanto forma de resistência contra a situação de exclusão, 

discriminação e de segregação vividas pelas diferentes etnias de escravos e negros 

livres. Este feito ancorava-se principalmente nos quilombos. 

De acordo com Melo e Bandeira (2016, p. 13), como os rituais em nada se 

assemelhavam a liturgia católica, estes eram “endemonizados” (tratados como demônios) 

e proibidos pela inquisição. Contudo, hoje percebe-se a importância da manutenção 

destes ritos na preservação da cultura das religiões de matriz africana. 

Conforme apontam pesquisas, a saber: 

 
A reunião desses piedosos africanos, cujos idiomas e costumes eram ignorados 

pelos padres, permitiu que celebrassem, debaixo do manto de Nossa Senhora do 

Rosário, muitas cerimônias que nada tinham de católicas. No campo de tanta 

organização, os escravos tinham que sujeitar‐se, de qualquer maneira, ao modelo 

católico. Dançavam para São Bendito, ao ritmo do “toque” de Oxumaré. 

(AUGRAS, 2008, p. 29) 

 

A compreensão desses processos sociais violentos diante de todo o contexto de 

segregação, perseguição racial violenta e a aculturação que a eles foram impostos e do 

sincretismo religioso mostra a capacidade de resistência, resiliência, criatividade e 

espiritualidade dos negros, afrodescendentes e indígenas. 

Há que se considerar todos estes fatores no processo de percepção dos 

estudantes que esta pesquisa visa compreender. Não podendo esquecer que somos fruto 

de uma educação eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente 

ou inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O município de Juína está localizado aproximadamente 750 quilômetros da capital 

do estado de Mato Grosso e conta com uma população estimada em 40 mil habitantes. A 

cidade possui 11 escolas públicas da rede estadual urbanas e uma federal que atendem a 

educação básica. 

Para finalidade de recorte desta pesquisa a amostra foi definida apenas pelos 

estudantes do ensino médio regular por ser mais abrangente que os cursos técnicos 

vinculados ao ensino médio, ou seja, o ensino médio integrado a educação profissional, 

em que os cursos técnicos são mais específicos foram excluídos da amostra desta 

pesquisa. 

Durante o período de vigência do RP foi dada a oportunidade de avaliar os 

planejamentos anuais de diversas disciplinas, bem como cadernos de campo, cujos foram 

considerados na discussão dos resultados desta pesquisa. Para além dos documentos 

citados, a observação foi o principal método científico na consolidação da problemática. 

Os métodos empregados para realização desta pesquisa têm abordagem qualitativa, 

portanto, são características básicas desta pesquisa: 

 
a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são 
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predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior 

do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 

são focos de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. (LUDKE e ANDRÉ, 2011, p. 02) 

 

Para investigar as hipóteses, empregou-se o método de levantamento de dados, 

que de acordo com Gil (2002, p. 50) “as pesquisas deste tipo caracterizam-se pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”. Basicamente, 

aplicou-se um instrumento de coleta de dados a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado para, em seguida, mediante análise, obterem-se as conclusões 

correspondentes aos dados coletados. 

A coleta de dados qualitativos e quantitativos ocorreu com a aplicação de um 

questionário semiestruturado individual (CHIZZOTTI, 2003; MINAYO et al., 2002) para os 

estudantes do ensino médio regular das escolas estaduais do município de Juína/MT. O 

questionário segue em anexo. 

A tabulação dos dados foi realizada em planilhas eletrônicas e organizada de 

acordo com a análise de conteúdos (MINAYO, 2013) que versa sobre a categorização dos 

elementos que compõe os resultados utilizados para as discussões pertinentes. Em 

outras palavras, através da análise de conteúdo, podemos caminhar na descoberta do 

que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo 

comunicado (MINAYO, 2016, p. 76). 

Com finalidade de resguardar a pesquisa, a pesquisadora e os pesquisados, cada 

escola recebeu um termo de anuência, em duas vias assinadas, uma permanecendo com 

os autores e outra com a instituição. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ÁREA DE ESTUDO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Com 38 anos em 2020, o jovem município de Juína é polo das cidades no noroeste 

de Mato Grosso e tem sua base econômica pela agropecuária e extrativismo madeireiro. 

As modalidades e níveis da educação iniciais são atendidos pela Secretaria Municipal de 

Educação (SMEC) e fundamentais I e II, Ensino Médio Regular e Integrado a Educação 

Profissional (EMIEP), Educação de Jovens e Adultos (EJA) pela Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (SEDUC) e ainda cursos técnicos pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso (IFMT). 

Para esta pesquisa foram selecionadas apenas escolas que atendam o ensino 

médio regular, pois a ideia foi buscar alternativas no planejamento da disciplina de 

biologia (exclusivamente do ensino médio) e a modalidade regular foi selecionada, pois as 

demais modalidades de ensino médio podem se encaixar nesta, por ser mais abrangente. 

As unidades escolares que se encaixam no recorte supracitado foram 3 (três), 

sendo chamadas aqui de escola A, escola B e escola C, para finalidade de sigilo dos 

dados. A amostra de estudantes foi o censo presente na data da pesquisa para a escola 

B e C, porém na escola A ocorreram algumas dificuldades. 

Por exemplo, a equipe de pesquisadores foi impedida de entrar em algumas salas 

de aulas, devido os professores não cederem seu horário. Mesmo retornando por mais 

dois dias, não houve êxito. A coordenação foi pouco atenciosa e não foi obtido um suporte 

adequado para aplicação do questionário. Portanto, na escola A, de 29 turmas de ensino 
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médio regular, foram pesquisadas apenas 16, superior à metade, de forma que não 

houvesse maiores prejuízos aos dados coletados. 

As escolas A e C funcionam os três períodos (matutino, vespertino e noturno) com 

turmas de ensino médio, já a escola B funcionava apenas no turno matutino com ensino 

médio. Os passos da pesquisa são importantes para definir estratégias que facilitem uma 

próxima pesquisa com mesmo nicho. 

Na escola A, a aplicação do questionário ocorreu durante um intervalo de três dias 

consecutivos, na data de 05 à 07/12/2019. Na escola B a coleta ocorreu em apenas um 

dia 09/12/2019 e na escola C em dois dias, sendo 11 e 12/12/2019. O período utilizado 

para a coleta de dados está relacionado ao número de turmas e períodos de 

funcionamento. Para a escola A são 15 turmas, para a escola B é apenas uma turma e na 

escola C são 11 turmas, que segue descritas na tabela abaixo. 

 
Tabela 01 – Quantitativo de turmas e estudantes pesquisados do ensino médio regular por escola. 

Período Escola A Escola B Escola C 

Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos 

1º ano 8 112 1 27 5 74 

2º ano 6 127 - - 4 72 

3º ano 2 32 - - 2 32 

Total 16 271 1 27 11 178 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

Dos dados apresentados na tabela anterior, percebemos que o número de 

estudantes que chegam ao terceiro ano do ensino médio diminui bastante, situação 

atribuída, provavelmente ao processo de evasão escolar. E muitos destes concluem sua 

jornada estudantil na vida adulta. Motivo este de que se permaneçam ativos os centros e 

turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Na tentativa de consolidar esta pesquisa com o censo do público alvo, ou seja, o 

total de alunos e alunas matriculados no ensino médio regular, foi percebido que a evasão 

se tornou um fator negativo para a coleta dos dados. Em média, o número de alunos e 

alunas por turmas no somatório das três escolas foi de 17. Esta realidade não representa 

algumas turmas abarrotadas, porém a realidade de outras é bem pior que este ínfimo 

dado. 

O quantitativo geral de turmas ao total foram de 28 e de estudantes foram 476 para 

fundamentar esta pesquisa. Para apresentar a percepção dos pesquisados as 

informações foram divididas de acordo com cada escola. 

 

Tabela 02 – Relação de gênero entre os pesquisados por escola. 

Sexo Escola A Escola B Escola C Total 

Feminino 137 14 96 247 

Masculino 134 11 80 225 

Outro - 2 - 2 
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Não respondeu - - 2 2 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

Percebe-se que há pouca diferença entre gêneros, sobretudo com predominância 

de garotas (51,8%) em detrimento dos garotos (47,2%). Esta informação nos insinua a 

perceber que as atividades e projetos pedagógicos devem ser mistas e que as escolas 

devem perceber e realizar momentos de afirmações entre as meninas, aproximadamente 

o que De Beauvoir (2014) suscita como “empoderamento” feminino. 

Se a questão do feminismo é importante para equilibrar o machismo opressor, a 

perspectiva do feminismo negro é ainda mais importante, pois coloca que 

 
Na maior parte da minha infância e adolescência não tinha consciência de mim. 

Não sabia por que sentia vergonha de levantar a mão quando a professora fazia 

uma pergunta já supondo que eu não saberia a resposta. Por que eu ficava eu 

isolada na hora do recreio. Por que os meninos diziam na minha cara que não 

queria formar par com a ‘neguinha’ na festa junina. Eu me sentia estranha e 

inadequada, e, na maioria das vezes, fazia as coisas no automático, me 

esforçando para não ser notada. (RIBEIRO, 2018, p. 07) 

 

Desta forma, o feminismo negro não é uma questão meramente identitária. 

Perpassa por questões mais profundas que neste trabalho não discutiremos. Entretanto, 

quando se fala nesta temática Hall (2011, p.07) aponta para uma possível “crise de 

identidade” que tratamos mais adiante. 

Em relação a faixa etária dos estudantes pesquisados, a tabela 03 apresenta da 

seguinte maneira: 

 
Tabela 03 – Relação de idade dos alunos por escola. 

Idade Escola A Escola B Escola C Total 

14 1 - - 1 

15 28 8 18 54 

16 116 16 67 199 

17 86 - 66 152 

18 30  23 53 

19 acima 8 1 1 10 

Não respondeu 2 2 3 7 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

Como esta pesquisa verificou que existe um maior número de primeiros anos e a 

realização da pesquisa ocorreu próximo do encerramento do calendário de 2019, o 

destaque s deu para os estudantes com 16 anos (41,8%) seguido dos que possuem 17 

anos (31,9%). 

Este arranjo de informações permite afirmar que os adolescentes que cursam o 

ensino médio regular em sua maioria, estão no ano/fase adequados. Contudo, outro dado 

que devemos levar em consideração são os estudantes trabalhadores (Tabela 04). 
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Tabela 04 – Relação dos estudantes que já trabalham, por escola. 

Trabalha Escola A Escola B Escola C Total 

Sim 127 4 66 197 

Não 142 23 112 277 

Não respondeu 2 - - 2 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

O índice de estudantes trabalhadores é de 41,3% considerado alto, pelos autores, 

pois os números de desempregados têm crescido nos últimos anos e isso pode ser um 

dos fatores que levam a evasão escolar. Muitos estudantes deixam a escola em função 

de suas casas, famílias e dedicam-se ao trabalho, por conta da dificuldade de conseguir 

um emprego ou no mercado formal ou até mesmo no informal. Esta caracterização foi 

para compreensão dos sujeitos desta pesquisa. 

 

3.2 IDENTIDADE RELIGIOSA 

 

A abordagem para este tópico responde como os estudantes entendem sua forma 

de enxergar a religião, apresentadas de acordo com as perguntas do questionário. A 

primeira pergunta foi: “Você acredita em alguma religião”? e desde a primeira turma até a 

última muitos não identificam o sentido da palavra religião que segundo o Dicionário Mini 

Aurélio de Ferreira (2010, p.654) significa: 1. Crença na existência de força ou forças 

sobrenaturais. 2. Manifestação de tal crença por doutrina e ritual próprios. 3. Devoção. 

Por mais que houvesse uma explicação por parte da pesquisadora, não era 

suficiente para ampliar os pontos de vista. Havia uma grande preocupação com a 

entidade “Deus”, porém sem interferência de alguma das religiões, apresentada na tabela 

05. 

 
Tabela 05 – Resposta dos estudantes para a pergunta: Você acredita em alguma religião? 

Respostas Escola A Escola B Escola C Total 

Sim 253 25 166 444 

Não 18 2 12 32 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

A maioria dos estudantes (93,2%) têm uma crença religiosa, contudo dos 6,7% que 

não acreditam, existem alguns que são agnósticos, porém não se deram conta. Marcaram 

que não creem em religião alguma, porém fora dos campos marcou que acredita em 

Deus, ou que Deus salva, mas as religiões não. Percebe-se que a falta do entendimento 

do que é ser ateu, agnóstico ou aqueles e aquelas que apenas não praticam alguma 

doutrina se confundiu. 

Para este número massivo de estudantes praticantes de alguma religião, estas 

foram buscadas de forma mais detalhada, apresentada na tabela 06. 

 
Tabela 06 – Relação de doutrinas religiosas mais frequentes entre os estudantes por escola. 



450 

 

Religião Escola A Escola B Escola C Total 

Católica 112 14 68 194 

Evangélica 106 10 76 192 

Espírita 2 -  2 

Outra 11 - 20 31 

Não respondeu 22 1 2 25 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

Dessa forma, percebeu-se que muitos que marcaram outra foram aqueles e 

aquelas que não compreendem o significado de ateu ou agnóstico. O número expressivo 

de estudantes das religiões católica (43,6%) e evangélica (43,2%) reflete a sociedade 

Juinense. Este aspecto da pesquisa vincula a ausência ou dificuldade de afirmação das 

religiões de matriz africana. 

Apesar deste cenário em uma das respostas o estudante assinalou no campo outra 

que pertence a religião do Candomblé. Este foi alterado para a doutrina espírita, pois 

assim como na doutrina evangélica existem diversas correntes, nesta estrutura de 

questionário foi explicado a todos e todas que espírita incluiria o Kardecismo, Umbanda e 

Candomblé. 

A resposta ao ser incluída na opção Espírita (0,4%), percebe-se o quanto estas 

doutrinas estão pouco difundidas neste município e também aquém dos planejamentos 

destas escolas que deveriam incluir a abordagem sobre as religiões de matriz africana, 

para atender a Lei 10.639/2003. As análises relativas a esta lei estão discutidas nos 

tópicos que seguem. 

 

3.3 IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL 

 

A realidade social e cultural é relacional e não o resultado de um processo de 

evolução, assim como entende o darwinismo social, e nem do progresso do espírito 

humano, como Hegel. A organização social e o conteúdo da cultura são, assim, o 

resultado de uma dinâmica de diferenciações e identificações, tanto no interior como no 

exterior da sociedade (BOURDIEU, 1980). 

Em relação aos dados apresentados neste trabalho, existem muitos elementos que 

podemos nos debruçar para discutir, porém para não fugir do objetivo desta pesquisa, 

dois aspectos temos que atentar: o processo de fuga da identidade étnico-racial e o 

colorismo. Segundo Hall (2011, p.09) a “crise de identidade” para o indivíduo só existe 

quando as referências do sujeito sofrem mudanças. 

As mudanças são constantes no mundo moderno, a tecnologia, aliada e ao mesmo 

tempo obstáculo para sedimentar uma identidade para determinado grupo de pessoas. 

Estas alterações sociais, psicológicas, econômicas, fenotípicas, são comuns ao Brasil, 

pela imensa miscigenação, nos diversos estados brasileiros. Cada local com suas 

peculiaridades e com povos com traços específicos, porém muitas vezes sem a 

identidade tradicional preservada. Ou pela forma de “colonização” ou pelos assassinatos 

que ocorreram de ancestrais os traços culturais de muitos grupos se perderam e este 

processo ainda ocorre. 
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Esta pesquisa está inclinada em apontar as percepções de estudantes do ensino 

médio num viés social, buscando discutir para romper, porventura, algumas identidades 

tradicionalistas, eurocêntricas, caucasianas, exclusivistas, machistas e intolerantes. Neste 

tópico foi apresentado como os pesquisados se autodeclaram enquanto sua cor ou etnia. 

Estas categorias foram adaptadas do trabalho de Petruccelli e Saboia (2013), 

apresentadas na tabela 07. 

 
Tabela 07 – Relação da autodeclaração de cor ou etnia dos estudantes por escola. 

Cor ou etnia Escola A Escola B Escola C Total 

Preta/negra 25 9,2% 3 11,1% 13 7,3% 41 

Parda/morena 165 60,8% 14 51,8% 110 61,7% 289 

Vermelha/indígena 2 0,7% 1 3,7% 6 3,3% 9 

Amarela/oriental 10 3,6% 1 3,7% 8 4,4% 19 

Branca 69 25,4% 8 29,6% 41 23,0% 118 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

Esta pergunta gerou muitas dúvidas entre os alunos e alunas, haja vista a 

dificuldade na compreensão sobre a correspondência de sua cor ou até mesmo de sua 

etnia. Um fato importante considerar é a existência de três povos indígenas distintos no 

município de Juína, são eles: Cinta Larga, Rikbaktsa e Enawenê-Nawê. Apesar de 

territorialmente, apenas Cinta Larga fazer parte do município, as outras etnias com suas 

respectivas terras indígenas são limítrofes a cidade. Desta forma, os estudantes possuem 

pouca identidade indígena (1,8%), mesmo que seus pais ou avós estejam na cidade há 

gerações. 

Outra característica marcante deste cenário é o alto índice de estudantes que se 

autodeclaram da cor parda ou morena (60,7%). Esse fenômeno acompanha o último 

censo de 2017 divulgados pelo IBGE cuja população autodeclarada parda foi de 46,7%, 

de brancos 44,2% e pretos 8,2% (FRANCISCO, 2018). Acreditamos que muitos não se 

aceitam na condição de negros ou índios, devido a estrutura cultural em que estão 

inseridos. 

Neste cenário, o aumento de pessoas autodeclaradas pardas, denota a força da 

mestiçagem dentro da sociedade brasileira, ou seja, o processo do colorismo, que por sua 

vez seria a tentativa frustrada de embranquecimento da população brasileira pós 

abolicionismo. Esse reflexo, apresentado nos dados acima, reforça a importância em se 

trabalha com a Lei 10.639/2003 nas escolas. 

Para ampliar a discussão acerca do colorismo e também sobre o racismo esta 

pesquisa questionou: Você acha que a vida das pessoas é influenciada por sua cor ou 

raça? demonstrada na tabela 08. 
 

Tabela 08 – Respostas dos estudantes da pergunta 3 do questionário por escola. 

Resposta Escola A Escola B Escola C Total 

Sim 101 37,2% 12 44,4% 89 50,0% 202 

Não 127 46,8% 8 29,6% 71 39,8% 206 
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Não sabe 40 14,7% 7 25,9% 18 10,1% 65 

Não respondeu 3 1,1% - - - - 3 

Fonte: Dados da autora, 2020. 

 

Percebe-se uma homogeneidade nas respostas entre o sim e o não no total das 

três escolas. Podemos afirmar que este fato se deve as políticas educacionais inclusivas, 

no contexto de igualdade racial, de governos anteriores. 

Outra hipótese é que, aqueles e aquelas que responderam não aqui, dificilmente 

vivenciaram situações de racismo ou de algum preconceito, ou se viveram, não concebem 

a ideia. Munanga (2005, p.15) afirma que “não podemos esquecer que somos produtos de 

uma educação eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente ou 

inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade”. 

Em outras palavras, o acesso as percepções de racismo, sexismo, entre outras 

formas de preconceito é fruto do trabalho entre a família e a escola. Acreditamos que os 

206 alunos e alunas que responderam não, pouco compreendem sobre tais questões. As 

observações durante a aplicação do questionário, as perguntas ou não e as atitudes de 

timidez ou vergonha, forjam um cenário em que alguns não concebem o que é 

preconceito. 

Este resultado difere do estudo realizado pelo IBGE apresentado em 2008, por 

Petruccelli e Saboia (2013, p.103), adaptada na tabela 09. 

 
Tabela 09 – Proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo a influência da cor ou 

raça na vida das pessoas - 2008 

Influência da cor ou raça na vida das 

pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade 

Sim 63,7% 

Não 33,5% 

Não sabe 2,8% 

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de População e indicadores Sociais, 

Pesquisas das Características Étnico-raciais da População 2008. 

 

Neste resultado a maioria entende que a cor ou raça têm influência na vida das 

pessoas. No estudo são consideradas as situações que os pesquisados consideram que 

a cor tem maior influência, por exemplo no trabalho. Entretanto, estes dados não fazem 

parte desta pesquisa e são meramente comparativos. 

A próxima pergunta foi em relação a sua própria cor ou raça, você a definiria de 

acordo com e na tabela 10 são listadas as opções extraídas do trabalho do IBGE 

supracitado. 

 
Tabela 10 – Respostas dos estudantes de acordo com cada escola. 

Respostas Escola A Escola B Escola C Total 

Cultura, tradição 27 2 17 46 

Traços físicos 108 9 85 202 
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Origem familiar 117 15 71 203 

Opção política 1 - - 1 

Socioeconômica 2 1 - 3 

Outras 12 - 4 16 

Não respondeu 4 - 1 5 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

Observa-se nas informações acima que a definição de cor ou raça está 

representado na origem familiar com 42,6% e traços físicos (cabelo, boca, nariz, cor da 

pele, etc.) com 42,4%. Isso reforça uma dificuldade identitária enquanto cor e raça, pois 

durante a aplicação dos questionários esta questão muitos estudantes sentiram dúvidas 

quanto a “resposta correta”.  

Por fim, o último questionamento desta pesquisa relaciona-se diretamente com a 

Lei 10.639/2003 e com um feriado nacional o dia 20 de novembro, que é amplamente 

divulgado como dia da “Consciência Negra”. Sabe-se que o combate ao racismo e aos 

preconceitos étnicos-raciais devem acontecer durante todo o ano letivo, como preconiza a 

lei. 

Contudo, a maioria das unidades escolares e os diversos projetos e ações 

pedagógicas concentram suas atividades neste período, se tornando quase que um 

“circo” de informações, que muitas vezes não se transforma em conhecimento, como 

deveria acontecer e muito menos em ação de transformação dos estudantes para 

melhoria de suas vidas. 

Esta crítica está pautada na vivência durante os períodos de estágio no programa 

Residência Pedagógica e nas conversas com os demais profissionais das escolas A, B e 

C. A última pergunta foi Você acha importante trabalhar o dia da consciência negra na 

escola? Justifique. Apresentada na tabela 11. 

 
Tabela 11 – Respostas dos estudantes de acordo com cada escola. 

Respostas Escola A Escola B Escola C Total 

Sim 230 23 137 390 

Não 38 4 41 83 

Não respondeu 3 - - 3 

Fonte: Dados dos autores, 2020. 

 

Contrastando com a influência de cor ou raça na vida das pessoas, a diferença 

entre o sim 81,9% e o não 17,4% demonstra o real interesse pelas questões étnico-

raciais. Outro ponto de vista, está no sentido pedagógico deste momento na escola. 

Muitos que responderam sim podem ter passado boas experiências em anos anteriores, 

não necessariamente que possuem o entendimento de se abordar a temática. 

As justificativas foram as mais variadas: os discursos de fortalecimento contra o 

preconceito, na defesa da valorização da cultura negra, das lutas por direitos e na 

igualdade racial. Algumas justificativas chamaram a atenção, descrita tal qual em diversos 

questionários: 
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Porque é um dia de respeito com a cor da pele, mais temos que respeitar sempre 

não só em dias comemorativos” e “Dia da consciência negra não deveria ser 

lembrado só um dia mais sim todos até porque nós negros sofremos preconceitos 

todos os dias e temos que passar por constrangimento várias vezes então é sim 

importante trabalhar e lembrar o porque tá sendo trabalhado. (RELATOS DOS 

ESTUDANTES, 2019). 

 

Percebe-se que nesta última resposta há um desabafo, um relato de experiência de 

alguém que compreende além das estruturas pedagógicas o real sentido das ações de 

combate ao preconceito racial. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa tem por fundamento ampliar os horizontes e revelar diante de métodos 

científicos respostas e soluções para aquilo que se deseja problematizar, contudo, 

percebe-se que este trabalho trouxe mais perguntas, diante da quantidade de 

informações que, para além dos resultados apresentados e discutidos. São elas: 

Os estudantes que não consideram a cor ou etnia com fator de influência em sua 

vida, sofreu algum tipo de preconceito? Se sofreu, compreende o que é preconceito? As 

escolas têm diferenças nos resultados entre os anos/séries do ensino médio? As 

diferenças entre as escolas ocorrem devido a identidade político-pedagógica ou devido ao 

público atendido? Por que a percepção entre os negros e indígenas foi parda? Por que 

alguns alunos e alunas não consideram importante trabalhar o dia da Consciência Negra 

ou a história da cultura Afro-Brasileira? 

Estes e tantos outros questionamentos são oriundos desta pesquisa. Contudo, o 

aprofundamento fomentou momentos de reflexão pessoal, na compreensão da 

autodeclaração e aceitação enquanto mulher negra. Desta forma, podemos concluir que a 

maioria dos estudantes de ensino médio regular em Juína tem a percepção étnico racial 

enquanto pardos e brancos. 

Salientamos a observância desta a classificação de cor parda em maior 

quantidade, evento este explicado pelo processo de branqueamento da população no 

período pós abolicionista, presente até hoje. Desta miscigenação, surge o colorismo, que 

trata do reconhecimento dos diferentes tons de pele no Brasil e os preconceitos a esta 

característica atrelados. 

Percebe-se que os planejamentos anuais, precisam incluir a lei 10.639/2003 não 

somente próximo a data 20 de novembro “Dia da Consciência Negra”, mas ao longo do 

ano e por todas as disciplinas. Ainda que sutilmente, os avanços na afirmação da 

negritude e dos movimentos negros e indígenas acontecem e aconteceram, mas ainda há 

muito que se fazer. 
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  “ENTRE JESUS E PAULO”:  
OS CRISTIANISMOS COMO CONHECIMENTO E APLICAÇÃO NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 
 

                                                                       

William Braga Nascimento180 
                                                        

Resumo: Objetivamos neste artigo, estabelecer através da história, uma leitura sobre o 
movimento cristão, sobretudo no momento em que este se estabelece como um 
movimento contrário ao Império Romano. Para isso, como base, perpassaremos as cartas 
do apóstolo Paulo onde fica (ex)implícito seu posicionamento frente ao modelo sócio-
político imperial, ancorado na paz romana e também alguns dados sobre Jesus, bem 
como as possibilidades de conhecimento e aplicação desta experiência religiosa em sala 
de aula à partir da ótica da História. 
 
Palavras – Chave: Paulo, Jesus, Cristianismos, Educação. 

 

1. Introdução 

Por longo tempo, a religião denominada “Cristianismo” esteve permeada por 
aspectos que não contemplavam em seu bojo análises de cunho político e cultural por 
parte de seus próprios exegetas. O contexto político vivenciado pelos cristãos na 
antiguidade, dominado pelo Império Romano foi comumente sendo excluído de maiores 
debates e análises no segundo Testamento. Certamente isso se tornou um problema na 
medida em que com o passar dos anos as relações de cunho aqui citado anteriormente 
ficaram mais evidentes para os adeptos desta religião e, a partir de então, respostas 
precisavam ser dadas quanto à complexidade das relações entre cristãos e as estruturas 
sociais. 

Horsley (2004, p.9), afirma que em decorrência das revoluções burguesas no 
século XIX e a separação entre Igreja e Estado, os estudos teológicos e bíblicos cristãos, 
que eram sobremaneira voltados para questões religiosas, vieram a perder o caráter 
político e econômico da vida com que a Bíblia tem relação. 

Dessa forma, criou-se uma leitura parcial sobre esses textos que atendendo a 
interesses próprios de suas épocas quando atrelados à instituições – sejam elas, 
religiosas ou políticas -, domesticaram o entendimento e os contextos que se mostram 
muito mais complexos do que o simples reducionismo presente em análises fechadas 
sustentadas por agências religiosas de controle e institucionalizadas por saberes 
normativos.181 

Coube a pesquisa histórica e demais áreas do campo das Ciências Humanas, 
retirar o exclusivismo de âmbito marcadamente religioso com que vinha sendo tratada a 
abordagem sobre o movimento cristão primitivo numa longa duração a fim de promover 
um debate em que novos horizontes de análise venham a ser contemplados com a 

 
180Graduado e Mestre em História Pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Desenvolve pesquisas 

na área de História Antiga, com ênfase nos estudos sobre as experiências religiosas nos cristianismos na 
antiguidade. 
181Por agências de controle entendemos aquelas que visam estabelecer padrões de comportamentos em 

seus membros, como por exemplo, igrejas que fazem uso do material aqui analisado. Por saberes 
institucionalizados, entendemos ser este, a Teologia ortodoxa que tende a harmonizar os textos analisados 
aqui em propostas de cunho conservadoras, excluindo demais análises que não contemple seus objetivos. 
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mesma. Dessa forma, tornou-se mister neste campo, a utilização de novas metodologias 
científicas que buscam entender melhor e propor novas abordagens para este objeto. 
Entendemos isso, como parte essencial das ciências humanas em sua tarefa de promover 
maior conscientização e por fim, uma sociedade que busque o diálogo para superar 
conflitos. 

Doutro modo, a necessidade em retirar filtros de leitura da análise sobre o objeto 
em questão, traduz uma perspectiva metodológica que converge com o compromisso 
científico em se produzir análises e questões que tragam para o debate, novos rumos que 
possibilitem novos entendimentos e quem sabe, uma superação de lugares comuns no 
campo discursivo 

O foco deste artigo trata de analisar o contexto histórico que permitiu uma 
oposição dos cristianismos no ambiente imperial romano no Mediterrâneo antigo. Para 
isso, como nos aponta Ginzburg (2011, p.144), em sua busca por examinar os 
pormenores mais negligenciáveis de uma obra de arte: “(...) é preciso não se basear 
como normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto mais facilmente 
imitáveis (...)”. 

Portanto, tomaremos num primeiro momento como análise, o contexto do 
ordenamento político romano nos tempos de Paulo, tocando na questão da instituição da 
Pax Romana e o relacionamento de Paulo com a mesma, com o objetivo de perceber 
como o movimento Paulino se opôs a ordem estabelecida do mundo de então. 

 
2. A Pax Romana 

 
De acordo com Crossan (2008, p.124), os conquistadores do mundo, desde 

Alexandre a Augusto, estabeleceram a Paz por meio da vitória global. Nesse sentido, paz, 
está impregnada amplamente de sentidos políticos e militares. Entendemos que a Pax 
Romana funcionava muito bem como um elemento de construção da ordem social, pelas 
quais as pessoas se mantinham leais ao imperador romano, uma vez que, depois de 
sucessivas guerras e conflitos internos na República romana tinha encontrada a paz 
através do conflito com o outro que lhe era estranho. 

A proclamação deste modelo pautado na Piedade (Enéias), Guerra (Marte), 
Vitória (Roma), tinha a Paz (Fertilidade) como objetivo final. Portanto, a paz não se tratava 
de algo extático em si, mas algo que deveria ser construído. Nesse sentido, a paz romana 
exigia sempre um caráter de vigilância para que a mesma não viesse a ser perturbada por 
povos que ainda não tinham sido conquistados. Será este modelo ao qual Paulo se 
mostrará opositor como veremos adiante. 

Acreditavam os romanos viverem uma “Idade de Ouro”, caracterizada pela 
segurança nas fronteiras, pelo poderio militar – que era apenas um dos aspectos dessa 
paz -, onde a desordem e sedições eram violentamente debeladas pelo exército romano.  
 

 
O mais baixo tornara-se mais alto e tudo se movia em cego acaso. Desde a vossa 
entrada em cena, porém, a desordem e a revolta terminaram. Em toda parte foi 
estabelecida a ordem e luz clara na vida e no Estado; apareceram leis e os altares 
dos deuses encontraram fé. E como é que não deveria parecer imponente o que 
aqui se manifestava com tanto brilho? Numa região enorme – “desde a foz do 
Reno até a Dobruja, desde a Bretanha até as margens do Saara, desde o estreito 
de Gibraltar até Constantinopla e até o Eufrates” – reinava a paz romana. 
Nenhuma guerra devastava os campos e destruía as cidades; a arte e os ofícios 
podiam desenvolver-se, a agricultura podia aperfeiçoar-se – até às margens do 
Reno cultivavam-se videiras; o comércio e o trânsito floresciam. Surgem novas 
cidades, velhas cidades são dotadas de construções luxuosas. Em toda a parte 
está em vigor o mesmo direito (WENGST, 1991, p.16). 
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Importante ressaltar que a paz romana se configurou como um instrumento 

político construído de “cima para baixo” e absorvido por grande parte dos romanos, 
sobretudo na forma de publicização imagética, com a construção de fóruns, estátuas, 
cunhagem de moedas onde se fazia referência a subjugação de determinado povo ao 
poder imperial, bem como taças e altares. Em outras palavras, a arquitetura do império 
refletia fielmente a ideologia romana. Na medida em que a população consumia essas 
imagens, mais forte seria o consenso. 

Esse aspecto nos remete, ainda que de forma breve à questão da alfabetização 
no mundo antigo. Embora o Império Romano possuir algumas cidades urbanizadas em 
seu poderio, isso não remete automaticamente que a urbanização associou-se ao 
letramento da população. Camadas de trabalhadores camponeses compunham de forma 
ampla o conjunto populacional do Império. 

Crossan (2004, p.274) advoga que Jesus, sendo um camponês da região da 
Galiléia, oriundo da pequena aldeia de Nazaré, possivelmente era analfabeto, dado o 
campesinato na antiguidade não compor os estratos letrados das sociedades. Dessa 
forma, a questão imagética adquiriu uma importância especial, dado que mesmo sem a 
alfabetização escrita, as pessoas enxergavam e tinham contato visual com moedas, 
pinturas em mosaicos e estátuas que representassem o poder romano. 

A importância ordeira da Paz romana é retratada nas próprias palavras do 
imperador Augusto, quando da ocasião de suas campanhas militares vitoriosas: “Quando 
voltei da Espanha e da Gália à Roma, após atuação com sucesso nestas províncias[..]o 
senado resolveu mandar erigir um altar à Paz de Augusto por ocasião do meu regresso” 
(CROSSAN; REED, 2007, p.91). 

Não por coincidência o local onde foi erigido este altar deu-se no chamado 
Campo de Marte, onde sobre Marte (deusa da guerra), fez-se a Paz armada romana, 
construção extremamente simbólica. 

Um claro exemplo de como Roma utilizava-se da paz como instrumento 
mantenedor do seu poder é percebido quando nos remontamos às execuções por 
crucifixão no qual segundo nos informa Elliot: “Os romanos praticavam, sobretudo a 
crucifixão sobre grupos cujo desenvolvimento tinha que ser supresso por todos os meios 
possíveis para salvaguardar a lei e a ordem do Estado” (ELLIOT, 1997. p.131). Esta sem 
dúvida aponta para um controle social pautado no terror para com outros povos que 
tentassem subverter o poder romano. Era a cruz para Roma, a chave para o sistema de 
segurança do império romano.  

Contudo, a Pax Romana não se pautava apenas pelo “terror” como modelo de 
ação política visando controle. O modelo organizativo da sociedade deveria atender aos 
mais altos padrões da moral sexual, matrimonial, social e religiosa, para que assim a 
deusa Roma viesse a garantir a continuidade da expansão territorial do império, e assim, 
obter da deusa Paz, seus benefícios. 

 
2.1 O Modelo de Paz Paulino 

  
Paulo é um personagem central no Novo Testamento. Seus escritos somam o 

número de treze epístolas que tratam dos mais variados assuntos nas comunidades 
cristãs182. Porém, o mesmo vem sendo retratado com roupas apologéticas construídas 

 
182 A questão da autoria das cartas de Paulo tem sido bastante discutidas na historiografia que trata sobre o 
tema. No entanto, existe certo consenso sobre as cartas que de fato foram escritas pelo Apóstolo: 1º e 2º 
aos Corintios, Filemon, Filipenses, Gálatas, 1º aos Tessalonicenses e Romanos. Quanto às demais; 2º aos 
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por teologias que ao longo dos anos procuraram apenas harmonizar sua conduta e sua 
ideologia vivida ao longo da Palestina judaica e pelas terras do Mediterrâneo antigo em 
uma proposta conservadora de mundo. 

Temos no Novo Testamento bíblico três relatos sobre Paulo. O Paulo por ele 
mesmo, das cartas autênticas (1º e 2º aos Coríntios, Romanos, Gálatas, Filipenses, 1º 
Tessalonicenses e Filemon), o Paulo do relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, e ainda, 
o Paulo das cartas Não-Paulinas  (1º e 2º á Timóteo, Tito, 2º Tessalonicenses). Há ainda, 
uma disputa referente a autoria das cartas de Efésios e Colossenses. 

As cartas autênticas de Paulo entre diversos aspectos mostram como o mesmo 
possuía uma visão distinta de mundo daquela praticada pelo Império Romano.. Paulo se 
mostrava contrário ao modelo civilizacional – imperialista -, por acreditar ser este, uma 
forma injusta de governo. Dessa forma, Paulo em suas missões não entendia sua 
atividade como sendo apenas de cunho religioso, mas também, político, ao fundar nas 
cidades do Mediterrâneo, sociedades alternativas a ordem imperial romana – Ekklêsias – 
(Rm 16:1, 1Cor 16:19). 

Uma sociedade que deveria marcadamente adotar uma postura anti-imperialista, 
ao rejeitar os modelos sócio-políticos e culturais do império adotando a igualdade como 
parâmetro prático entre os membros, como explicitado em Gálatas 3:28: “Não há judeu 
nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um 
só em Cristo Jesus”.183 

Importante entendermos que antes mesmo de Paulo estabelecer suas missões ao 
longo do Mediterrâneo, o mundo já tinha e conhecia um salvador (Otávio Augusto), a Paz 
que Paulo proclamava certamente já se fazia presente entre os povos sob domínio 
imperial, o mundo já conhecia o evangelho da salvação imperial que como vimos, através 
de uma política em nível militar e cultural, estabeleceu não uma ordem para o mundo, 
mas a ordem que deveria ser praticada por todos. 

Somente após a batalha de Actium184 em 31 a.C que Roma experimentará a 
monarquia imperial como forma de governo, através de Otávio, denominado “Augustus”, 
ou seja; aquele que deveria ser cultuado.  

Otávio era então o grande responsável por ter levado a paz de volta a Roma, e 
por isso merecia e deveria ser cultuado por seus súditos, sendo considerado também 
“Filus divus”, ou “Filho de deus”. Em outras palavras, o imperador tinha salvado o mundo 
daquele caos interno ocasionado por disputas pelo controle do Estado romano, sendo por 
isso, o “redentor” deste mundo. 

Honrarias como estas eram concedidas somente após a morte de indivíduos que 
tivesses prestado grandes serviços ao mundo, porém, a deificação de Otávio fora 
concedida ainda em vida, o que também nos mostra quão importante era para os 
romanos o desejo de alcançar a paz. Além dos títulos honoríficos, Otávio, agora 
imperador de Roma foi homenageado com diversos monumentos que reforçavam o seu 
poder, e junto a isso, a teologia imperial que era propagandeada nos mesmos servia 
como um meio de manter coeso o império. 

 
Tessalonicenses, 1º e 2º à Timóteo e Tito, são colocadas como Não-Paulinas, dado a análise de escrita e 
linguagem empregada nessas cartas. 
183 A proposta igualitária de Paulo expressa em Gálatas 3:28, não denota de forma decisiva um único 

modelo de cristianismo existente. Ao longo de sua missão no Mediterrâneo, surgiram diversas correntes que 
irão inclusive se contrapor a proposta igualitária. A aproximação com estruturas imperiais romanas exerce 
peso importante para compreender tais divergências. 
184 Cabo Actium, situado no Noroeste da Grécia, foi o lugar onde Otávio (posteriormente chamado de 
Augustus) derrotou o general Marco Antônio se tornando assim, o único governante da vasta República 
imperial. Este episódio pôs fim a uma longínqua guerra civil ocasionada pelas disputas em torno do controle 
do Estado romano e elevou Otávio a condição de imperador. 
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Ao fazer então, uso de uma linguagem e adotar uma postura que entrasse em 
choque com o império, Paulo se encaixava num modelo de subversão da ordem 
institucionalizada, como mostra em sua carta à comunidade de Filipenses (3:20-21): “Mas 
nosso governo está no céu, e é de lá que esperamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo. 
Ele vai transformar o corpo de nossas humilhações para conformar-se a seu corpo de 
Glória, pelo poder que também lhe permite sujeitar a si todas as coisas”. 

Na abertura de suas cartas Paulo saúda suas comunidades com a mensagem 
“Graça e Paz” como podemos observar: 

 
● Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja de Tessalônica, em Deus Pai, e no Senhor Jesus 
Cristo. A vós graça e paz!. (1 Ts 1:1) 
● Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo (Fm 1:3) 
● Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo! (1Cor 1:3) 
● A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo (2Cor 1:2) 
● Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo (Gl 1:3) 

 
Como podemos perceber, a forma de Paulo se dirigir às suas comunidades, 

explicitava uma linguagem que proclamava uma paz de cunho subversiva para o império, 
e que por si só bastaria para entrar em choque com o modelo de Paz romana. 

Esse modelo pacífico que tanto Paulo proclamava em suas cartas era baseado na 
paz pregada por Jesus (Fl:4:7). Paulo, apesar de algumas diferenças, foi em certa medida 
é um continuador da proposta de Reino de Deus implantado por Jesus, onde a tríade Paz, 
Justiça e Comensalidade balizaram a sua ação.  

Por proclamar um Reino diferente daquele já estabelecido, Jesus foi acusado pelo 
império de promover desordem recebendo a pena capital de crucifixão, como explicitado: 

 
O fato dele (Pôncio Pilatos) ter mandado executar Jesus numa cruz mostra que a 
morte de Jesus está indissoluvelmente ligada à paz política que reinava naquele 
tempo, a Pax Romana, estabelecida e garantida pelo poder romano. Do ponto de 
vista do procurador, esta execução era, como muitas outras, ato para garantir a 
paz. Relatos conservados sobre a aplicação da pena da crucifixão na Palestina, 
no tempo de Jesus, mencionam como delinqüentes exclusivamente subversivos. A 
favor do contexto político fala também o fato de Jesus ter sido crucificado 
conjuntamente com dois salteadores (Mc 15:27), designação essa corrente 
naquele tempo para revoltosos (WENGST, 1991, p.10): 

 

Paulo em suas Ekklêsias tencionava seus membros a praticarem um 
comportamento distinto das práticas culturais romanas. O radicalismo de suas cartas 
autênticas pode ser notado quando refletimos sobre o aspecto cultural da Pax romana e 
quando analisamos seus textos, onde o mesmo se preocupa em estabelecer uma nova 
dinâmica cultural nas comunidades no que tange ao patriarcado, gênero e apostolado. 

O Paulo histórico se opunha a qualquer tipo de injustiça presente em seu tempo, 
bem como se opunha as desigualdades praticadas em diversos âmbitos. Porém nas 
cartas inautênticas do mesmo, notamos um modelo que dialoga com o poder romano. Se 
em suas cartas autênticas Paulo rompe com as estruturas políticas e culturais romanas, 
as inautênticas irão colocar Paulo como defensor de tais modelos culturais do império. 

Seria incoerente para uma casa (oikôs) que agora fosse adepta do cristianismo 
Paulino manter escravos cristão sendo o chefe desta mesma também um cristão. Ao 
“converter” o chefe de uma casa, a sua família, bem como seus escravos e demais 
empregados, assim como seus clientes passavam a adotar a mesma crença do chefe da 
casa. O modelo familiar dos romanos certamente era muito mais abrangente do que o 
nosso atual, e isso implicava em maiores relações de dependência. A pequena carta de 
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Paulo a Filemon mostra como um escravo de nome Onésimo pede ajuda para Paulo a fim 
de se livrar de iminente castigo por algum erro que este tenha cometido. O 
posicionamento paulino neste caso reflete um posicionamento que vai contra o 
ordenamento cultural romano, ao pedir clemência para um escravo que errou. 

Este exemplo denota um equivalente cultural contrário aos aspectos culturais da 
Pax Romana. A paz de Paulo pautada na crença em Jesus crucificado pelo próprio 
sistema que onde agora ele realizava a pregação de sua mensagem pode ser visualizada 
como um símbolo de subversão que por anos esteve envolto nuvens espessas que 
esconderam o caráter político de sua missão na intenção de conservá-lo em estruturas 
pelas quais o mesmo lutou contra. As cartas inautênticas, citadas anteriormente, escritas 
em seu nome, possuem uma clara intenção de conformá-lo ao sistema de dominação 
imperial romano, ajustando-o às estruturas culturais do império. 

Contudo, a sobrevivência de um império - assim como hoje - não se sustenta 
apenas com o seu poderio militar, e com Roma não foi diferente. Para expandir e 
controlar vastas extensões de territórios, como fora dito anteriormente, Roma integrou ao 
poder militar, o imperialismo econômico, político e ideológico. Ambos funcionam como 
uma estrutura coesa pela qual o império deveria manter a unidade e o bem estar dos seus 
cidadãos.  

A vitória em Actium tinha colocado em ordem as forças do universo através do 
favor dos deuses, porém, essa paz tinha uma característica marcante que posteriormente 
os primeiros cristãos irão se opor ideologicamente; era uma Paz garantida através da 
Vitória em conquistas bélicas. Esta por sua vez era mantida de forma extremamente 
rígida nos territórios conquistados, com escravidão e pena de morte para aqueles que 
ousavam turbar a ordem imperial. É extremamente importante compreender o projeto de 
paz defendido por Roma, porque ele é presumido no projeto oposto que irá surgir com 
Jesus e posteriormente com Paulo e seus seguidores. Haveria, portanto para Jesus e 
para o movimento que de alguma forma se origina à partir de sua pregação, alguma outra 
forma de obter a Paz senão pela vitória? 

Ademais, intensas relações de patronagem irão permear todos os domínios 
imperiais, colocando os cristãos em ambientes propícios ao estabelecimento de sua 
política nas cidades onde o movimento liderado por Paulo se torna presente. 

Sua saudação “graça e paz” denotam uma resistência ainda que silenciosa e 
pacífica contra as forças dominadoras vigentes no I século. Expressão esta, que como um 
desafio as forças ainda existentes em tempos hodiernos, continuam negando a prática da 
igualdade, da justiça e da Paz desarmada. 
 

3. Aplicabilidade do Ensino de Cristianismos na Educação Básica 
 
O debate dos modelos de paz paulino e imperial de Roma na antiguidade 

perpassa uma discussão ainda maior quando pensamos nos conteúdos sobre História 
Antiga que abordam o contexto imperial romano em sala de aula. Em determinado 
momento da aula e conteúdo, a questão religiosa sobre cristianismos irá entrar na 
exposição do docente. No entanto, é preciso entender alguns pontos que podem ajudar 
no desenvolvimento desse conteúdo. 

Quando falamos em cristianismos, nos remetemos irremediavelmente às crenças 
dos seus seguidores em Jesus de Nazaré, independente do tempo e período em que 
essa crença é manifestada. Em grande parte, em uma sociedade majoritariamente cristã, 
seja qual for a vertente (protestante, católica, outra), o conhecimento que adquirimos 
sobre Jesus e sobre “cristianismo” é oriundo das igrejas do ramo cristão, através de 
exposições, sermões, cultos e outras liturgias, como a catequese católica e as escolas 
dominicais protestantes. 
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Sendo assim, não é incomum que ocorra (como por muitas vezes ocorreu, e 
ainda ocorre), a transferência do conhecimento que é produzido nas instituições religiosas 
para o campo educacional, mais especificamente, as literaturas didáticas, que pelo 
alcance da educação básica no Brasil e pela presença de um mercado editorial cada vez 
mais atento às mudanças no campo religioso nacional, atinge grande proporção. Sendo 
assim, o entendimento sobre uma experiência religiosa pode em muitos casos chegar 
eivado de percepções doutrinárias, próprias do arcabouço religioso que produziu um tipo 
de leitura sobre Jesus e “o cristianismo”. 

Via de regra, quando falamos de cristianismo, duas narrativas se colocam em 
disputas; a teológica e a histórica. Não existe, necessariamente, um antagonismo “em si” 
entre esses saberes. Porém, historicamente, essa religião foi vista apenas pelas lentes do 
saber teológico. Situação que começa a mudar nos últimos vinte anos, através de estudos 
de diversos historiadores, arqueólogos e antropólogos no Brasil e no mundo, que 
passaram a olhar essa mesma religião e realizar perguntas sobre determinados casos e 
situações contidas no material neotestamentário, propiciando uma gama de descobertas e 
novos pontos de vista, ampliando tudo que já conhecíamos. 

Esses novos olhares, pautados pela ciência, constituíram ao longo do tempo, um 
saber que os diferencia dos aspectos de fé levantados pela teologia ortodoxa, que é 
hegemônica nas leituras sobre cristianismo, interpretando o movimento de Jesus apenas 
em seu sentido religioso, excluindo este personagem histórico das relações com as 
questões sociais e políticas da sociedade judaica. 

Cabe ao professor (a) de História, respaldado pela sua formação, o manejo dos 
alicerces teórico-metodológicos disponíveis para problematizar as informações nem 
sempre completas ou verídicas sobre determinado tema presente nos livros didáticos, 
ensejando, assim, novas leituras que possibilitem o exercício do pensamento crítico aos 
seus alunos. 

Conhecemos “a história” do Cristianismo a partir de uma narrativa religiosa. Numa 
perspectiva de fé individual, é perfeitamente aceitável que as pessoas utilizem Jesus, 
Paulo e qualquer outra personagem como referência para dar algum sentido às suas 
vidas, porém, gostaríamos de dizer que existem outras perspectivas para explicar esse 
objeto. O Jesus humano, assim como Paulo, inserido em suas realidades sociais, 
culturais e políticas, pode e deve ser apresentado quando falamos de ensino de História, 
assim como falamos de Gandhi, Maomé, Martin Luther King, Tiradentes ou outra figura 
histórica. O que diferencia as abordagens é o conhecimento que será empregado na 
ministração das aulas. Sendo assim, é importante que se conheça as demais 
perspectivas sobre Jesus e o movimento por ele iniciado no I século da era comum. O 
pressuposto ocidental moderno que separou as esferas religiosas da política, da 
economia e da cultura, impactou grandemente as interpretações sobre Jesus, 
caracterizando-o como um indivíduo apolítico, sem nenhum tipo de vinculação com o 
cenário social da Palestina do I século. 

No estágio atual das pesquisas sobre o Jesus Histórico e sobre os cristianismos 
em geral, não se questiona a existência do mesmo. Na ausência de provas materiais que 
atestem a existência de Jesus, (como por exemplo, seus restos mortais), a ciência nos 
fornece critérios que nos dão segurança para afirmar que Jesus realmente existiu. Um 
deles é denominado de múltipla atestação, ou múltipla confirmação. 

Esse critério que se baseia na atestação ou confirmação da existência de algo ou 
alguém, mediante a análise de fontes literárias independentes entre si. Autores diferentes, 
que nunca se conheceram e escreveram em realidades e temporalidades distintas, 
afirmam fatos semelhantes sobre a mesma coisa ou alguém. Nesse critério, é grande a 
possibilidade de que o objeto ou personagem tenha de fato existido (CHEVITARESE; 
CORNELLI, 2011). 
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Inserido dentro de uma realidade social extremamente conflituosa, onde 
sucessivos impérios subjugavam a Palestina, Jesus, começa através de suas 
peregrinações por essa região, a formular um programa alternativo a ordem imperial 
romana que dialogava com a realidade da maioria da população, caracterizado pela 
promoção da paz, justiça, igualdade e da comensalidade; portanto, um projeto oposto a 
aquilo que vinha se apresentando através da administração romana na região. Modelo 
esse, que como já vimos anteriormente, também será contestado por Paulo na região 
mediterrânica. 

 

3.1 A Bíblia Como Fonte 
 

A bíblia, tomada como documento histórico, pode oferecer diversas análises para 
entendermos os cristianismos na antiguidade. Embora citados em alguns livros didáticos e 
presentes em dia a dia da maioria da população brasileira, a operacionalização dos 
mesmos tem sido produzida e entendida, majoritariamente, como leituras de fé, muitas 
vezes descoladas das relações sociais vividas pelos seguidores de Jesus na antiguidade. 

Porém, não só aqueles que deram crédito aos ensinos de Jesus que foram 
responsáveis pelas produções dos textos que hoje conhecemos sobre este movimento. 
Os pontos de vista de oficiais e escritores romanos também podem ser estudados para 
melhor compreendermos os cenários em que estavam inseridas estas experiências 
religiosas. Dessa forma, outros documentos achados em períodos diferentes na história, 
somados aos que já conhecemos, ampliam o entendimento e trazem novas questões para 
a pesquisa e ensino de cristianismos. A seguir, apresentamos algumas fontes para que 
esse conhecimento seja melhor problematizado ou instigado junto aos alunos em sala de 
aula e além dela: 

 
Os Evangelhos 

Mateus (Mt) Marcos (Mc) 

Lucas (Lc) João (Jo) 

 
As Cartas de Paulo (Autênticas) 

 
I aos Tessalonicenses  

 
Romanos 

 
1º e 2º aos Coríntios 

 
Filipenses 

 
 

Castas Atribuídas a Paulo (Não-Autênticas) 

Efésios Colossenses 

1º e 2º a Timóteo Tito 

       
                  

    Livro “Histórico” 
 

    Atos dos Apóstolos 

 
 

Escritos de Fora do Ambiente Judaico-Cristão 
 

Filemon 

2º aos Tessalonicenses  



465 

 

Plínio 
(Cartas) 

Tácito 
(Anais) 

Suetônio (Vida dos 
Césares) 

Josefo (Guerras 
Judaicas) 

 
Fontes Arqueológicas 

 

Murais, afrescos, 
desenhos em 

catacumbas e cavernas 
romanas 

Dados sobre escavações de 
cidades, como Galiléia, 
Jerusalém e Nazaré nos 

tempos de Jesus 

Manuscritos de Nag 
Hammadi (Mar Morto) 

 
Podemos perceber melhor a pulverização das memórias de e sobre Jesus no 

corpo dos textos neotestamentários. A implicação dos estudos sobre esses materiais 
requer que os pressupostos de fé ligados a estes textos, sejam colocados de lado, para 
que o conhecimento histórico e das demais áreas do conhecimento possam oferecer uma 
interpretação que preencha as demandas do saber escolar. O conhecimento sobre a 
História do movimento cristão na antiguidade pela História, aliada ao distanciamento entre 
o profissional e o seu universo simbólico-religioso (quando este professa a fé cristã), 
apesar de difícil, figura como algo urgente e salutar para diminuir o fenômeno do 
recrudescimento fundamentalista nos dias atuais. 

 

FONTE: Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Editora: Paulus, 2002. 
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